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প্রহলাদ-নারদ-পরাশর-পুগুরীক 

ব্যাসাম্ববীষ-শুক-শৌনক-ভীম্বদালভান্। 
রুল্মাঙগদাভ্গন-বশিষ্ট-বিভীষণাদীন্ 
প্রণ্যানিমান্ পবমভাগবতান্ স্মরামি ॥ 

শরীবঞ্চ নবচ্ছিদ্রং ব্যাধিগ্রন্তং কলেবরং। 
ওষধং জাহ্বাতোয়ং বৈচ্ধোে! নারায়ণে! হরিঃ ॥ 

কৃষ্ণের ইচ্ছায় আজ চাবি বৎসবপিক পৰে শ্তরীস্রী্ধাবক!লীঙগা মুদ্রণ সম্পূর্ণ 

হইল। “কুষ্জেব এই উত্তব চবিত জ্ঞান গবিমা, কম্মকুশলতা, বাজনীতি, ধন 

নীতি ও সমাঙ্গনীতি, 'ভক্তিপ্লীতি, প্রেম ও ভগবতস্বাবপা লাভেব স্থমহৎ 

আদরশি। ভিনি ভূভার হবণ জন্য আগমন কবিলেও, হস্তে তববাবি লইমা! 

পৃথিবীব এক প্রান্ত হইভে অপব প্রান্ত পর্যান্ত মন্তধ্ামন্তক ঘ্বিথটডিত কবেন 

নাই। তিনি 'আপিয়াছিলেন মন্থম্যবপে, কম্ম9 কবিয়ছেন মনুষ্ের ভ্তায়। 

জগতে অধদশ স্থাপন, মানবগণেব ধন্ম বক্ষ। ও তাভাদেব শিক্ষাব জন্তই তাভাব 

অ।গমন। বাল্যে ব্ররগোকুলে আনন্দেব হাট শপাইক্সাছেন। গ্রীতিপ্রেমেব 

£ডান্ত আদর দেখাউস্জাছেন! চুম্বকপর্ধত যেমন সাগবগণ্ে থাকিয়া পূবন্ 

'অযন্তব্ণীকে আকর্ষণ কব বিপর্যান্ত কবে, তদ্রপ তিনি কংসান্থচব 'অস্থুবগণকে 

গোকুলে আকর্ষণ পূর্বক ধ্বংদ কবত কংসেবও বিনাশ সাধন কবিয়া তাহাদের 

মুলোৎপাটন কবেন। 
এক দিকে তির্নি তেমন সর্বত্রই প্পেমেব আদর্শ, আনন্দেব পিপুর্ণ চন্দ্র , 

অন্ত দিকে তেতমনঈ ধর্ম-বক্ষকদপে কঠোব শান্তা। তিনি কত নাবীব 

নাথ, কত বালকেব সখা, ভ্রাতা ও পিতা ॥ কত জনেব সুহৃদ, কত বাজান 

মিত্র! তাহাৰ কত আত্ীক্বস্বজন, তিনি কত জনেব আম্মীফ--স্বজন ! যে 

তাঙ্াকে ভালবাসে তিনি তাহাব,_-একবাঁবে ভাই বদ্ধ পবিজন | সংসাবেৰ 

কর্তবা পালন শিক্ষাদান, পবস্পবেব সহিত স্থৃদ্াবে 'অবস্থান, গৃভী, পিতা, 

মাতা, ভ্রাতা ভগিনী আসম্মীকস্বজনেব কর্তব্য পালন, এবং গৃহস্তধম্মই সর্বব- 

ধশ্থেব সাব, গৃহন্থা শ্রমই সর্ববাশ্বমের শ্রেষ্ঠ ট্ত্যাদি শিক্ষায় জগতেব কলুষনাশই 
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তাহার অবত/রণাব উদ্দোত্য। তিনি যে কি এবং কি নহেন, তাহা বুঝাইবাৰ 

বা! বলিবার সাধ্য কাহাব ? ফলতঃ জগতে মনুষ্যের কর্তবা কি, মনুষ্যরূপে তিনি 

তাহার সমুদয় শিক্ষ।ই প্রদান কবিয়াছেন। এমন বিচিত্র চরিত্র, এমন বিচিত্র 
কর্তনা, এমন বিচিত্র ব্যবহার, এমন বিচিত্র শিক্ষা, এমন বিচিত্র বুদ্ধি, এমন 

বিচিত্র কর্ম অন্ত কোন অবতাবে নাই। যেদিক দিয়া দেখ, সেই দিকেই 

রুষ্ণ আদর্শ পুকষ। তিনি আদ্িবসের দেবতা, শান্তরসের যড়ের্বর্যযশালী 

ঈশ্বব, দান্তবসেব প্রহ্, সখাবসের রাখাল-বালক সখা, বাৎসল্যরসের গোপাল, 

মধুববসেব কৃষ্ণ, বীরবসের কংসারি বাস্থদেব, বীভৎসবসের যদুবংশ ধ্বংয- 
কাথী কাল, অন্তুতরসেব অর্জুন সাবখি, শৃঙ্গাররসেব লম্পট, করুণবসের 

প্রেম-ভিক্ষুক, হান্তবসের গোপী-অন্ুগত ভৃত্য”_স্থাবকাবালী গৃহী : ভয়ানক, 
বসেব গোবদ্ধন, রৌদ্র রসেব শিগুপাল-হস্ত! | শ্রীরৃষ্ণ-চবিত আগ্ঘোপাস্ত কি 

অদ্ভুত বৈচিত্রাপুর্ণণ তাভা যাহাব! তাহাব জীবনী 'আলোচন! কবেন, তান্াবা 

তাহা কতক কতক অবগত আছেন। সংসাবী বা গনী যদি শিক্ষা! গ্রহণ কবিয়! 

মান্য হইতে চান, তবে তীহাকে একমাত্র কৃষ্ণ-চরিত আলোচনা কবিতে 

হইবে। আমাদের ইহকাল পবকালের যাহা! কিছু কৃত্য, তাহাব সমুদযই তাহাব 

কর্শাদর্শে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

তিনি মহামহীয়ান্ আদর্শ পুকষ। তিনি সর্বদাই আত্মস্থ। তিনি 
আপনাকে ভূলেন নাই। তিনি জানিতেন তিনি কে, কি নিমিত্ত আসিয়াছেন। 

তাহার কর্তব্য কি? তথাপিও নন্দ যশোদা, বস্থদেব দেবকীর প্রতি ভক্তি 

শ্রদ্ধা, সখা সখীদেব গতি প্রীতিপ্রেম, বুধ ও গাগুবেব প্রতি আস্তবিক তা, 

সুজজ্জনের প্রতি সদাশয়তা৷ প্রদর্শন ভাহাব কর্ম-কর্তব্যেব প্রাণহব সৌঠ্ঠব! * 
কু এ দেশে সর্ববাপক | এমন কৃঞ্ণকে জানিতে হইলে ভাগবত পুবাণে 

তাঙাব যে অমৃতমধী কথা বা চকিত বর্ণিত আছে তাহা বিশেষকপে জানিতে 

হইবে। পাশ্চাতা শিক্ষা প্রাবল্যে ভাগবত পুবাণ হইতে কৃষ্ণ-চরিত নিফাপন 
কবিবাব প্রবৃত্তি বা সময় অনেকেবই নাই। তীহাবা! চান হোমিওপ্যাথক 

ডোজ । ছু একটা দান! মুখে ফেলিয়! দিলেই যেন বোগ আবোগ্য হইয়া 

যায়। যাহাহউক, ধাহারা এপ হোমিওপাখিক মিষ্ট ওঁষধ প্পরয়াসী, তীঙ্ারা 

একবাব ক্কপাপুব্বক এই দ্বাবকালীলা পাঠ করুন। অনেক অজ্ঞাত বিষ 
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পরিজ্ঞাত হইবেন। কৃষ্ণ যে কি মহামহীয়ান্ কি নির্ধ্ম আত্মস্থ পুরুষ, তাহ 
জানিয়া আনন্দ বিশ্ময়ে অভিভূত হইবেন। তাহাদিগকে আর ভাগবত পুরাণের 
অগাধসিদ্বু আলোড়ন করিয়৷ অমৃত উৎপাদন কবিতে হইবে না। এক 
নিশ্বাসেই তাহারা ভাগবত পুরাণে পর্ডিত হইয়া উঠিবেন ! 

রুষেঃর গ্তায় রাজনীতিজ্ঞ (73011010180 86 3/8081081) ) জগতে আর 

দ্বিতীয় নাউ । তীহার রাজনীতির ছায়া! অবলম্বনে জগতে কত লোক স্বনাম ধন্য 

হইয়া! উঠিয়াছেন। আমাদেব দেশের এই কৃষ্ণকে না জানিলে আমব! যে 
'আত্মবঞ্চিত হই, তাহাতে আব সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ কি আমাদের শুফ রাজ- 
নীতিজ্ঞ? কুষঃ যে আমাদের সর্বস্ব । আমাদের ইহকাল পরকালের পরম 

. পুরুষ। বিজাতীয়গণ কৃষ্ঃকে যে চক্ষে দেখেন, আমরা ত তাহাকে সে চক্ষে 
দেখিতে পাবি না। আমরা যৌবনে যত উচ্ছৃঙ্খল হই, যত অনাচার কৰি না 
কেন, বার্ধক্যে তাহাকে ভুলিতে পাবি ন।। তিনি জোর কবিয়া আসিয়া 
আমাদের হৃদয় অধিকার কবিয়! বসেন, শেষের দিনে আমরা কৃষ্ণ নাম ন৷ গুনিয়া 

যেন ইহু জগৎ ত্বাগ করিতে পারি না! পাশ্চাত্য শিক্ষিত কত মনীষী এইরূপ 

সৌভাগোর পবিচয় দিয়াছেন। তজ্জন্তই মনে হয়, কৃষ্ণের দেশে কৃষ্ণকে 
ভৃলিয়া থাঁকা উচিত নয়। সময় মত কৃষ্ঃবীজ হাদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে আশঙ্কা 

কমিয়া যায়। 

হিন্দুধর্্মকে অবজ্ঞা করিবাব জন্ত বিদেশীর ধর প্রচাবকগণ অগ্রেই কৃষেের 

নিন্দায় অবতীর্ণ হয় কেন? কারণ, কৃষ্ণ গো ব্রাহ্মণের কিরূপ সেবা করিয়া- 

ছিলেন, “আপনি আচরি ধর্ম জীবেবে শিখান।” তিনি কিরাপ আচরণ 

একবিয়! হিন্দুধর্ম মহিমা অক্ষু্ন রাখিয়াছিলেন, কিজন্ত আমর! 

নমে! ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাহ্ধণ হিতায় চ। 

জগদ্ধিতায় কুষায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ 

'বলিয়। তাহার পূজা! কিয়া থাকি, তাহার প্রকট প্রমাণ আছে বলিয়াই 
তাহাবা অগ্ররে কষ্ণকে হীন প্রতিপন্ন কবিবার চেষ্টা কবে। কৃষ্ণের সহিত হিন্দু 
ধর্ম্মেৰ কতদুব ওতপ্রোত সম্বন্ধ, তাহা তাহাব! বুঝে । বুঝে বলিয়াই কৃষ্ণকে 
উড়াইবার চেষ্টা কক্গে । এবং কৃষ্ণকে হীন প্রতিপর করিতে পারিলেই সহজেই 

তাহাব! আপন ধর্শমত স্থাপন কবিতে পারিবে, ইহাই তাহাদের ধাবণা। কিন্ত 



বাহার! ক চরিত পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের নিকট তাহাদের কোন মতই 

স্থান পার না। তিনি গুধু ভারতহিতৈষী, হিন্দুধর্শের রক্ষক নহেন ; পরত 
তিনি জগৎহিতৈষী। জগৎ তাহার; তিনি জগতের। জগতের কশ্যাণের 

জন্তই তিনি আসিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষার যে আদর্শ রাখিয়া গিক়্াছেন, 
জগৎ তাহাব অনুসরণ কবিলে প্রস্ৃত কল্যাণেব অধিকারী হইবে। 

শ্রীকৃষ্ণ মানুষী তন্থু আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। প্রাকৃত জীবনের 

অভিব্যক্তিব মধা দিরাই যে ভাগবত লীলার বিকাশ ঘটে, তাহাই তিনি 

দেখাইয়া গিয়াছেন | তাহার মহান্ জীবন-ব্রত ছিল, ধর্ম ও ধর্মবাজ্য সংস্থাপন |" 
বেদ-প্রবল দেশে একমাত্র তিনিই বিশাল ভারতবর্ষ একীহুত করিয়া উচ্চ কণ্ঠে 
প্রচার কবিয়াছিলেন, বেদের ধণ্ম কি? ধর্শ লোকহিতে। ত্যাগ ও মেবাব 

পথে মানুষ কেমন করিয়া সত্যকে জীবনের সর্বস্ব দিয়া উপলব্ধি কবিয় 

উত্তরোত্তব আস্মোররতি ও জগৎক্যাণ সাধন করিতে পারে এবং পবিণামে আই্ট- 

স্বরূপ বোধে ধন্য ও ক্ৃতরুতার্থ হয়, তাহারই প্রমাণ আমব শ্রীকষ্। চবিত্রে 

দেখিতে পাই। আঙজক।ল দেশহিতকব অনুষ্ঠানে অনেকেই বক্ষ প্রদান কবিতে 

উৎস্থক, কিন্ত কিরূপ তততযুগ্র ত্যাগ ও সেবায় অধিকারী হইলে নে পবিত্র 
প্রয়াস সার্থক হয়, তাহা বুঝিতে হুইলে কৃষ্ণের জীবন ও সাধনার প্রতি অবহিত 
হইতে হইবে। 

এমন কৃষ্-চরিত বত প্রকারে লোক সমাজে প্রচারিত হয়, তাহার কৃপা- 

প্রা্ড ভক্তিমান্ সুখন্য ব্যক্তি এ বিষয়ে তদ্রপ চেষ্টা করিলে তাহাদেব অমৃতময়ী 

লেখনী জীব জগংকে অচিরেই সঞ্জীবিত করিতে পারিবেন। তাহার ইচ্ছায় 
তাহ! হইবেই। আমি অধম অক্কতি। আমাব লিখিবার সামর্থা নাই, উপঘুক্ত 
শব-সম্পদ নাই, প্রীতি ভক্তি শ্রদ্ধা নাই। আপনার! সবাই বিরক্তি-ব্যঞ্রনায় 
মূড়ু বলিয়৷ হতভাগ্যকে পদাঘাত করিলেও ধন্ত হইব। কারণ সে অবজ্ঞা, 
আপনাদের ন্যায় কৃষ্ণ-ভক্তজনের। কৃষ্ণ-ভক্তগণের পাদম্পর্শে কৃতার্থ হইব, 

সে পদধূলি অমূল্য । 

মেদিনীপুর । ভক্তপদরজ: প্রার্থা 

ভাঙ্জ। ১৩৩৪ সাল। ভমন্মথ নাথ নাগ। 



শ্রীকৃষ্ণ উবাচ 

কুষঃ কৃষ্ণেতি কৃষে্ুতি যো৷ মাং স্মবতি নিত্যশঃ | 
জলং ভিব1 যথা পদ্মং নবকাছ্দ্ধরামাহম্ ॥ 

সাং ত্রবীমি মন্ুজাঃ নযমুদ্ধবাছ ধেঁ। মাং মুকুন্দ নবসিংহ জনার্দ্দনেতি 
জীবো৷ জপত্যনুদিনং মবণে বণে বা পাষাণকাষ্ঠসদৃশায় দদাম্য ভীষ্টম্ ॥ 

সাধনার সহজ পন্থা কি? 

কুষ্ঠায় বাস্থদেবায় দেবকীনন্দনায় চ। 
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায নমোনমঃ ॥ 

রুষঃ কুষ কৃপালুস্বমগতীনাং গতির্ভব | 
সংসাবার্ণবমগ্লাশাং প্রসীদ পুকষোভুম ॥ 

জন্ম গ্রহণ কবিলেই মৃত্যু অনিবার্ধা। জন্ম মৃত্যুই জীবে 'অপবিহার্ধ্য 

প্রাক্তন ফাঁল। জন্ম ও মৃহ্যাব মধান্্লেই পঞ্চভৃতাম্রক গীব শবীবেব প্রকাশ। 
মানব সর্ব জীবেব শ্শেষ্ঠ । সদসৎ মিশ্র কশ্মফলেই মানব, দেহ পবিগ্রত করে। 

দেহ পবিগ্রহ কবিয়া জন্ম মৃত্যুব অধীন হইয়া থাকিলেও মানদেব স্দসং 

বিচাব বুদ্ধি আছে । সে কম্ধ, 'অকনম্ম, পাপ পুণা বুঝিতে এবং ক্রমশঃ & ২ 

অতি কলম করিয়া কৈশোব ও যৌবনে পদার্পণ কবিবাব সঙ্গে সঙ্গেই পাবপািক 

স্ভীনেব সহিত বিষম অ।শধ সংস্্র আপন স্থুখ দুঃখেব সীনা অবধাবণ 

কবিতে পাবে। কিন্তু আবাব যৌবনে ইন্দ্রিয় সমুদয়েব পবিপুষ্টিব সহিত সংস।ব 

মোহে ভোগলালসাতেও অধীব হয়। যখন ক্রমশঃ যৌবন "অতিক্রম কবিয়া 

?প্রীট্হ ও বাক্যে উপনীত ভয়, তখন তাভাব কতক কতক মোহ কাটিয়া যায়| 

তখন সে -” বুঝিতে গাবে যে, “মৃত্ুব দ্বধাবে উপনীত হষঈটতেছি 1” চুল 

পাকিতেছে, £ত নড়িতে।5, চক্ষেব দৃষ্টি শক্তি হীন হইয়া আসিতেছে, জঠবাগ্রিব 

কাব সে তীব্রতা নাই, শাবীবিক শক্তি সামর্থা ক্রম: ক্ষীণ হইতেছে, হস্ত পদ 

কল হইয়া পড়িতেছে । আপনাব শবীব যেন আব 'মাপন বশে নাই! 



/ গ]! আকুহও | 

বন্তও জল হইয়া আসিতেছে । 'আব সে উদ্ধম উৎসাহ নাই! জবা! দেহকে 

আক্রমণ কিয়া গ্র।স কবিষা ফেলিতেছে। তখন আব বিষ আশক্ষে বতি 

নাই, কন্মে স্পুঠ। নাহ , তখন কি যেন কি ভীমণ মৃত্যু-বিভীষিকা মুর্তি পরিগ্রহ 
কবিয়। তাহাকে গ্র!ন কবিতে "আসিতেছে । 

'এই ত মানব জাবন। এই জন্তই কি মানব জীবন? জন্ম মৃত্যুব অধীন 
ও শিষয় 'আাশয় ভে।গ লালসা জর্জবিত হইধ1 অনন্ত ছঃখ কষ্টে পুনঃপুনঃ 

দেহ পাত এবং জন্ম গ্রহণ কবাই কি মানব জীবন? না, ন্তাহা নভে । 

ইহা হ পশ্থহ। তবে মানুঘ পন্ড হইতে শ্রেষ্ট কি সে? শ্রেষ্ঠ বর্ষে? 

ধঙ্মাহই মান্তনকে পশ্ত হইতে পুথক কবিতেছেন। ধন্দু আশ্রম কবিয়াই 

সানন অনন্ত ছুঃখকেও 'অবভেলায় 'অতিক্রুদ কবেন। ধরণ ন' থাকিলে, 

মানন জীবন ভামণ হিংল জন্য গপেক্ষা9 "অতি ভয়াখহ ভঈর| উঠিত। ধর 

আশ্বধ কাবয়াহ মানব জন্ম খুঠাকেও 'মঙ্ুঠি প্রদর্শন কবিধা থাকেন। শ্ম 

যে কি শান্তি হখেধ দেবতা, হা। ধাম্মিক তিন অপবে কি বুঝিবে ৮ 

সংসাবে দন্দ নাথ!কিলে মানব এক তিলও জাবন ধাবণ কবিতে পাবিত 

ন।| ধাশ্মিক বাক্তি বেগ শোক, দুঃখ দৈম্তকে বাযুব ভা শীতল-স্পর্শ 

বলিয়াই অনুভব কবেন। তিনি ভক্তি বিশ্বাসে পম দেবত।ব “ধ্যানেই 

তাহদিগকে 'অন।য্সেই অঙ্গেব ভূষণ কবিয়া লফেন। 

ংসাবে দম! মাথা ম্নেভ মমতা যেমন 'অ!মাদিগকে সর্বদাই সর্বব বিপদ 

হইতে বক্ষা কবিয়া দয়া-ধন্ম শিক্ষ। দ্যা পবোপকবে প্রণে'দিত কাবতেছে ; 

তেমনই, ধর্ম 'আম।দিশেব আম্মোল্গতি বিধান কল্পে আমাদিগকে এমন একটী 

সুমহান বস্থব সন্ধান দিতেছেন, যাহাকে হৃদয়ে ধাবা কধিলে আমাদেব যুগ 

যুগ্ান্তবেব "সভাব-তৃষণ মিটিষ! যাষ ! 
অন্ধ মানুষ, না! বুঝিয়া পৰ দর্ববনাশ কবিযা ভোগলালসা পুবণেব চেষ্টা কবে » 

ধশ্বর্নয বিভব সংগ্রহ কবিয়া পবম সুখে মানব জীবন যাপন কবিতে চাষ ? 

কিন্তু সে এক দিন৪ বৃঝে না যে, স্থখ কোথায় ? যাহাকে স্থখ বলিতেছি তাহা! 

প্রত সুখ কিনা? সে বুঝেনা যে, চোখ বুঞজধিলেই এখানকাব, সব নক্বন্ধ 
লোপ পায় । উপবস্ধু, যাহাদেব বা. ধে'জগ্য পব-সর্বনাশ ও অনাচার অত্যাচাক 

কবিষা। পাপবাণি সঞ্চয় কবিযাছে, তাহাকেই' তাঙ্কার ফলভোগ কবিতে হইবে ॥ 
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সে মৃত্যুকালে 'াজীবন তাহ।ব কৃতকশ্মেব পাঁপবাশিব তয়ঙ্কর প্রতিচিত্র (ফটো) 

অবপেকন কবিযা ভীষণ নিভাষিক! দশন পূর্বক অতি কষ্টে দেহত্য।গ 

কবিতে বাধা হয়। 

'আব ধাশ্মিক ?__তিনি স্ুকৃত কম্মেব মনামোহন ছবি দেখিয়। হািতে 

হ/সিতে মৃত্যুকে অগুষ্ঠ প্রদশন পুব্বক চিববাগ্চত পবমধামে গমন কবেন | 
মৃত্ভাভয ঠাাব ত্রিসামাও স্পর্শ কবিহে পাবে না। 

হুগণান্ মান্ুধাক বিবেক দিযানছন এই জন্য যে, সে ম্বযং ভাল মন্দ 
বিচাব পুব্বক ধণ্ম আশ্রম কাবয়া "আরতি লাধন কাঁবতে প।বিবে। সুকৃত 

কর্মে জন্ম জন্মান্তবেখ পাপবাশি স্থখলন কিয়া ক্রমোন্তি সোপানে 'আবোহণ 

কবিবে। এনং উভলীনানব কৃঙকন্মে (ক্রিয়মান কম্মে) 'আপনাব জন্ম- 

ওপ্সগ্রবেব অদৃষ্ট সংগঠন কবিবে। শালমন্দেব শিচাব ত|ই[ব নিজেন উপব। 
এইুজগ্ত ভাগাবান্ চড়ব লোক ধন্ম চায় করিম! পব জ্াৰনকে ত উন্নত 

কবেনই, পবস্থ, উতজাবনেব অব ভোগা ৪ঙম্মফলজজাত 'অনস্ত গঃখকেও বিষ 

বিবহিত কবিয়া জন্মজন্মা স্থুবেন পবন শ্রথধ।ঘ্চ "ভুল সম্বল লইয়া গমন কবেন। 
মানধ ভুলিয়। যায 'আপনাব একমাত্র স্থখেব নিদান_ধম্ম। ইহ জীবনে 

পর্[ক্ন্কধিতে পাবিলে্ঠ স্ুরূ।তব বশে পব পধ জন্মেও প্রভৃত ধর্খ অন্ভিত 
ইন | এপ্পাব মূলণন সঞ্চণ কৰবিতে পবিলে চু লোক তাহা ক্রমশ; বুদ্ধি 

কবিতে পাবেন । আঁবাধ এই ধন্মপ মুলধন শুণবদাএ্রমে যেমন নদ্ধিত ভয়, 

তেমন গাব কিড়তেই ন'। এইলন্য বিশেষ বিচাব পুন্বক ভগবল্পভেব সহজ 

গথ কোন্টা তাহা বাছিয়। লঈতে ভইবে। 
* মানব কি জন্ম জব! মৃত্যুর ধীন হইয়া ভানন্ত দুঃখে কালযাপন কবিবে ? 
না, শাহা নহে, তাহাব পবম প্রীতিব জন্ত--মনণ জীবনকে ধন্য ববিবাব জন্ত-_ 

'আনপ্ত দ্রঃখময় মানব জীবনকে সবস ও 'অমুতময় কবিবাব ভন্ত, ধন্ম তাহাকে 

ক্মধুতেব সন্ধান দেন। ভাগাবান্ মানব সে অমুতের সন্ধান পাইলে ধগ্ত হয়) 
এব* জন্মঙবা মৃত্যু অতিক্রম কবিণ| অনন্যকাল "মনগ্কন্রথে ক|লবাপন কব! 

সে অমৃতসিন্ধ ভগবান্। ভগবানে চিন্ত সমপ্তি না ₹ইলে জীবেব আব 

কোন সুখেব আশা নাই। 
এখন তাহাকে পাইবাব উপায় কি, জীবেৰ একমাত্র চিন্তা তাহাই। 



[খে] শ্রীরুষ্ | 
চা ৬৪ বগি শি জি এর ৩ ও পে রি অরে অনি 

সাধাবণতঃ ভগবল্পঙভেব পথ তিনটা-_জান, কর্তা ও ও ভি জ্ঞানে 

নেতি নেতি কবিয়া৷ পবক্রদ্দেব সত্তা উপলব্ধি) কর্খে,-যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, দান, 
ধ্যান, তপন্তা, দয়াধর্ম্ম, পরোপকাব প্রভৃতি হৃদয়ের সঘ্ত্তি সমূহের পরিস্কুবণ ) 

আর ভক্তিতে কেবল লীলাবাদ পরিপোষণ। 

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্যোঃ ম্মরণং পাদসেবনং। 

অর্চনং বন্দনং দাশ্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ 

ভক্তিতে শুধু আনন্দ! আনন্দ! আনন্দ !! +আগ্ভোপাস্ত আনন্দ ! 

ভক্তি চায় লীলা-মন্থজের লীলা গুণ স্মরণ ও কীর্তন, সর্বদাই তচ্চিন্তায় 
বিভোব হইয়া পাদসেবন, অর্চনা, বন্দনা, দাত, সখ্য ও আত্ম নিবেদন। 
সর্ব সেবার সার আত্ম-নিবেদন না কবিলে যেন তাহার পবিতৃত্তির পৰিপুষ্টি 
হয় না। 

জন কর্থেও কি ভক্তি নাই? অবশ্তই আছে। শ্রদ্ধা না থাকিলে 

জীবেব জ্ঞানে বতি জন্মিবে কেন? জ্ঞানান্বেধী জীব, জগতের নশ্বরত্ব দেখিয়া 

মুক্তিবা মী হইয়! বিচারে প্রবৃত্ত হন এইজন্ত যে, জীব জগৎ সকলই মরণনীল; 
অতএব মায! মোহে সুগ্ধ হইয়া আমাব আমার করিয়! কেন বিষয় আশগ বন্ধ 
হইয়| হুর্লভ মানব্জন্মকে বৃথা নষ্ট কবি? আরও জীব দেহে সদাই রোগ 
শোক বাধি, মায়ার বন্ধনে মৃত্যুব পর জন্ম এবং জন্মে পর মৃত্যু পুনঃপুনঃ 

ভোগ কবিয়া কেন আবহমান কাল উপর্যুপবি ছুঃখে নিমগ্ন হই? এ ছঃখ 

নাশের কি কোন উপায় নাই? ইত্যাদি চিস্তা কবিয়াই জ্ঞানান্বেধী গুফ 

“বিচাব বুদ্ধি বইয়৷ শাস্তান্থেষণে ঘুক্তি তর্কের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তীহাব সমুদয় 
তর্ক ও বিচার বুদ্ধি পশ্চাতে মৃত্যাভয় আত্মগোপন করিয়। অবস্থান করে। 
প্রধানতঃ তিনি মৃত্যুনয় অতিক্রম কবিতেই চেষ্টা করেন। ন্ুতরাং প্নেতি 
নেতির” বিচাবু বুদ্ধির যুদ্ধে তাহাকে সর্বদাই তর্কাদি অস্ত্রাধাত সহ কবিতে 
করিতে বিশু হৃদয়ে অগ্রসর হুইতে হয়। তিনি যতক্ষণ না তর্কের পর্যান্ত 
সীমায় উপস্থিত।হইতেছেন, যতক্ষণ ন! রসমিম্বুর অমৃত পরিমল আত্রাণ করিতে 

পাবিতেছেন, ততক্ষণ তাহার চিত্ত-ন্থ্র্্য নাই। যদি বহু সাধনীয়, বন্ধ যব 

চেষ্টার তথায় উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তবেই তাহা আত্যস্তিক 



শ্রীকৃষ্ণ । [ঙ] 
এ 0০0৩৩ সস সই 0৩৩ উস এ ই এডি, তি যি তত হি এসে 

£খেব নিবৃত্তি হয়। তিনি একবারে নৃতন রাজোর অপরিলীম সৌনার্ধ্য সর্শন 
পূর্বক অপূর্ব ভাবে আপ্লুত হুইয়া অনির্বচনীর় অবাজ্মনসগোচর জ্যোতি্দর্শনে 

বিগলিতচিত্বে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতে থাকেন! ইহাই তীহাক্ন প্রাথমিক 
ভক্তির আস্মাদ ! 

কর্ম্মযোগী, তগবৎ-সম্পর্কশূন্ত তর্কবাদী জ্ঞানান্বেধীর সভায় অতটা শুঞ্ধ না 
হইলেও কর্মের অন্তরালে ভগবল্লাভের প্রচ্ছর 'অহঙ্ক(ব বিস্তমান বাখিক্সা কর্মে 

প্রবৃত্ত হন। অহং ভাবের বিরাট তন্মর়তা না জঙ্মিলে তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইতে 

পাবেন না। ম্ুতরাং উদ্দেশ্-প্র্থত কর্মের দ্বারা বলপুর্র্বক ভগবল্লান্েব 
বাসনায় নিশ্চয়ই পুর্ণ শ্রদ্ধা ও আন্তরিকত।ব অভাব থাকিয়া যায়। অতএব 

.এ্রীকাস্তিক আন্তবিকতাব অভাবে ভগবল্লাভও স্ুদূবপবাহত হয়। কিন্ত 
কর্মযোগী যদি অহমিকা পবিত্যাগ পূর্বক ভগবহদ্দেশে কর্শফল অর্পণ করত 
ভগুবৎ কপালাভে ধন্ত হয়েন) এবং ক্ুপা লাভ কবিয়া যখন কর্মে বতি 

হাবাইয়া প্রেমে গলির! সেবাব আকাঙ্ষায় চক্ষেব জলে বক্ষঃ ভাসাইয়া ভক্তির 
আম্বাদ গ্রহণ করেন, তখনই তীাহাব জীবন ধন্ত হয়! 

আব লীলাবার্দী সেবক ?1_ তাহার আশা! নাই, আকাঙ্ষা নাই ; সে পুণা 
চাক্স নী,ম্মুক্তি চায় না। সেচায় কেবল সেবা। যুগে যুগে, জন্মে জন্মে সে 

চায় শ্মবণ, কীর্তন, শ্রবণ, বন্দন, অর্চন, পাদসেবন, দাস, সখ্য ও আত্মনিবেদন। 

সে চায় আপনাকে বিলাইতে | তাহার অহ্মিকা নাই, আমিত্ব নাই, শ্বাশীত্ব 
নাই। সে চার বিরাট পুরুষেব লীলা-মনুজত্বের গুণগান । তাহাতেই সে 
মজিয়! বায়! তাহাব ক্লান্তি নাই, ভ্রান্তি নাই! সে আনন্দে ডগমগ। 

তাহার ম্মরণে পুলকে তাহাব সর্ধশরীব কণ্টকিত হৃইক্সা উঠে, হর্ষে দেহ 
কম্পিত হয়, প্রেমে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসে! সে কত সাধে মালা গাথে, 

কত আনন্দে মনচোরাক্স ভোগ বাধে, কত প্রেমে আপনা বিলাইয়া তীহার 
শয্যা বচনা করে, মাল! চন্দনে তাহাকে বিভৃষিত করে, কত চুম খায়, কত 

আলিঙ্গন করে, কত সাজ সজ্জা, বেশভূষা! সংগ্রহে আত্মহারা হগ্র! সেকিছুই 
চায় না, চার শুধু সেবা আত্মনিবেদন! সে চায় আপনা বিলাইয়া তীন্গ 

স্থখভোগ সম্পাদন । সে চুলচেরা বিচার চায় মা, সে বাগ বজ্ঞ, ব্রত তপন্তাব 
অপেক্ষ। রাখে না। সে আখ্নকতি, পগ্নয়তি, উপপন্তি, প্রতিপত্তি কিছুই 



[চ] শ্রীকৃষ 

জ/নে না। সেচায় সবল সহজ ভাবে আপন! বিলাইয়া ভালবাসিতে, তাহাতেই 

ভবেব আধিকো অশ্রু কম্প পুঙ্গকে তাহার যে আনন্দেব উদগ্জ হয়, তাহ! 

লীলা-মনুজ ভিন্ন 'আর কাহাবই বোধগম্য নহে। 
কলিব মানুষের পরমাযু হল্প। জ্ঞান বা কর্মফল লাভের তাহার সময় 

বা স্থযে।গ নাই। তজ্জন্ত ভক্তি পথই তাহা একমাত্র অবলম্বয । 

গীতায় শ্রীকঞ্ণ বলিয়।ছেন £__ 

অবজানন্তি মাং মুঢ়া মান্নষীং তন্মমাশ্রিতম্। 

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্ ॥ ও 

আমি সর্বভূঁতেব ঈশ্বব, কিন্তু অবিবেকী ব্যক্তিগণ আমাব সর্বভীতেব 

পবমেশ্বব স্বরূপ পবম|র৫থ তন্ব ন| জানিয়া, আমাব মনুষ্য মৃর্ঠিতে অবজ্ঞা প্রকাশ 

কবিয়া থাকে । | 

স্থতবাং তাহাব লীলা প্রকাশক মন্র্থা মুষ্টিই কলিব জীবের একমাত্র 

অবলম্বন। তীহাব লীলাগুণগান, শ্রবণকীর্তনাদিই সর্ব তপন্তাব সাব। 

তিনি স্বয়ং বলিয়/ছেন, মুঢগণ পবমার্থ তত্ব না জানিয়া তাহার মনুষ্য মুর্তিকে 

অবজ্ঞা কবে। আমবা কলিব জীব, ওক্সঃ বিহীন হয়া তাহাব পর্নর্বীকাব 
বপ চিন্তা কবিতে পাবি না। তাই তিনি কৃপাপূর্বক মায়া-মন্থজ মুষ্ি 
পবিগ্রহ কবিয়া আমাদিগকে তীাহাব লীলাবপ অবলম্বন প্রদান কবত 

কৃতার্থ কবিয়াছেন। আমবা যেমন মোটা মানুষ, তেমনই মোটা ভাবেই 

চলিতে হুইবে। লীলামাধুর্া ম্মরণ কীর্তন শ্রবণাদ্িতেই জীবেব সর্ধ সাফল্যে 
উদয় হইবে। চক্ষু, কর্ণ, নাপসিকা, জিহবা, ত্বকাদি দ্বার! তাহার লীল! 

উপলব্ধি কর, স্ুলতঃ তীহ।ব সেবা পুজায় শবীব মন নিয়োগ কবিয়া পবম নন্দ 

উপভোগ কব। তুমি যেমন স্থুল জীব, তেমন স্থলভাবেই হল্তাদিব দ্বাবা তাহাৰ 
সেবা কব; এই নেব! অভ্যাস হইলেই তোমার সর্ব সাফল্য । তখন যোগীধোয়ং 

পবমপদং তোমার তুচ্ছ হইবে। তোমার সে ভাবেব সমকক্ষ হইতে যোগীবও 
কত যুগ চলিয়া খ্বাইবে। 

অতএব লীলা! প্রকাশক মুস্তির প্রতি আত্মনিবেদনে শ্রবণকীর্ডনাদি 
লীলাগুণগানে ভক্তি অর্পণই সাধনার একমাত্র সহজ পথ । 



ঞ্ীকঞ্চ । [ই] 
শি স্য। পনি চি রত (চা রা রন এ চির, ই মা 0 (চার রা এ এই ০ম, পর, পা অই) এস্ছ৫ট। (রর, জে (জে পর এস, (নি এলি, ভারি আপ এ এর, এ হা নতি সত হত ০ রা ৬ পতি সহ প্র (ও রর জর ০০ 

জ্ীগোপালস্তো ত্রম্ | 

মাবদ উবাচ। 

নবীন-মীরদ-শ্বাষং নীলেন্দীবর-লোচনম্.! 
বললবীনন্দনং বন্দে কৃষ্তং গোপাল-রূপিণম্॥ ৯ 
স্করদ্বহৃদলোদ্বদ্ধ নীলকুপিতমুদ্ধজম্ | 
কদন্বকুস্থমোদ্বদ্ধ-বনমালা-বিভীষিতম্ ॥ ২ 
হাণ্ডমগুল-সংসর্গি চলগুকুর্চিত-কুস্তলম্। 
স্টলমুল্তাফলোদার-হার-ছ্োতিত বক্ষসম্ ॥ ৩ 
ছেমাঙ্গদ-তুলাকোটিকিরীটোক্্বল-বিগ্রহম্ । 
মন্দ-মারতসংক্ষোভ-চলিতাদরসঞ্চয়ম্ ॥ ৪ 
প্ুচিরৌষ্টপুটগ্স্তবংশীমধুর-নিঃস্বনৈঃ | 
পসদ্গোপালিকাঁচেতো মোহযন্তং মুভুমুক2 ॥ ৫ 
বল্লবী-বদনাভ্তোজ-মধুপান-মধুররতম্ | 
ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সম্মেরাপাঙ্গবীক্ষণৈহ ॥ ৬ 
যৌবনোন্তিন্নদেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরস্পরম! 
বিচিত্রাম্মরভূষাভিগগোপনারীভিরাবৃতম্ ॥ ৭ 
প্রভিলাঞ্জনকাঁলিন্দী-জল-কেলিকলোহুস্থকম্। 
বোধয়ন্ঞং কচিদ্গোপা ব্যাহরস্তং গবাং গণম্ ॥ ৮ 
কালিন্দী-জলসংসর্গ-শীতলানিল-সেবিতে । 
কদম্থপাদপ-চ্ছায়ে স্থিতং বুন্দাবনে কচিশ ॥ ৯ 
রত্রভূধর-সংলগ্র-রত্রাসন-পরিগ্রহম্। 
কলপাদপ-মধ্যস্থ-হেমমগ্ডপিকাগতম্ ॥ ১০ 
বসন্তকুস্থমামোদ-স্রিভীকৃত-দিস্মুখে | 
গোবদ্ধনগিরে। রম্যে শ্হিতং রাসরসোশ্স্কম্ ॥ ১১ 
সব্যহস্ততল-ম্যস্ত-গিরিবর্যযাতপত্রকম্ । 
খগিতাখগুলোন্মুক্তমুক্তাসারঘনাঘনম্ ॥ ১২ 

বেণুবান্ভ-মহোল্লাস-কৃত-হুস্কারনি:স্বনৈঃ | 
সরসৈর-্যুধৈঃ শশ্বগ-গোকুলৈরভিবীক্ষিতম্ ১৩ 



[জ] শরীর । 
চা এ চে রি সি এসএ এ এ. এ পচ ৯ আত এসি পরি ০ ৩ এরও পচন রানি এদিছ। উচ্চ এর বড, চি পরই ও এ শনি উর এজএি, চ 

কৃষণমেবানুগায়্তিস্তচ্েষ্টা বশব্তিভিঃ । 
দণগ্ডপাশোগ্ভতকরৈগগোপালৈরুপশোভিতম্ ॥ ১৪ 
নারদাস্ঘৈর্মুনিশ্রেষ্ঠৈবেবিদবেদাজপারগৈঃ | 
প্রীতিস্থনিদ্ধয়। বাচ। স্তয়মানং পরাত্পরম্॥ ১৫ 
যু এনং চিন্তয়েদ্দেবং ভক্ত্যা সংস্তৌতি মামবঃ। 
ত্রিসন্ধ্যং তন্য তুষ্টোছসে। দদাতি ঝরমীপ্লিতম্॥ ১৬ 
রাজবল্লভতামেতি ভবে সর্বজন-প্রিয়2 | 
অচলাং শ্রিয়মাপ্পোতি সপ বাশী জাশ্মতে ফ্বম্ ॥ ১৭ 

ইতি শ্রীনাবদপঞ্চরাত্রে জ্ঞামামৃতসারে শ্রীগোপালভ্তোজং সমাগ্তন্ ৷ 

(*- 

একোহপি কৃষ্ণ সকৎ প্রণামো, দশাশ্বমেধাবভূতেন ভুল্যঃ 
ঈশাশ্বমেধী পুনরেতি জম্ম, ক্ষ্প্রপামী ন পুনর্ভবায় ॥ 

ত্বকর্ম্মফলনিদিষ্টাং যাং যাং যোঁনিং ব্রজামাহস্। 
তন্তাং তন্তাং হৃবীকেশ ত্বন্নি ভক্তিূ্চাহস্ত মে॥ 

বাস্থদেবন্ত যে তক্তাঃ শাস্ভতাত্তড্রতমানসাঃ ৷ 

তেষাং দ্বাসন্ড দাসোহ্হং তবে জগ্জনি জল্মনি ॥ 

কষ্াাক্স বাকুঙগেবাক হরকে পরমাজ্মবনে। 

প্রণতক্রেশনাক্ধীয় গোবিদ্দাকস নমোনমঃ ॥ 

১6১১১ 



্বঙ্রেতলাল্ল্জরঞা £ 

নারায়ণং নমস্কত্যং নর নরোতমম্। 
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরযে ॥ 

শরদ্িকচপক্কজশ্রিয়মতীব বিদ্বেষকং 

মিলিন্দমুনিসেবিতং কুলিশকঞ্জচিহণবৃতম্। 
সফর কনকনুপুরং দলিতভক্ততাপত্রয়ং 
চলদ[তি পদঘয়ং হৃদিদধামি রাধাপতেঃ ॥ 

বঙগবাসী প্রকাশিত গর্গ সংহিতা গোলোকখণ্ডম্। ১১ 

শবৎকালীন প্রস্ফুটিত কমলশোভা৷ বিনিন্দিত, মধুকররূপ মুনি্ন সেবিত, 

বঙ্জ ও পর চিন্তিত, সমুজ্ছল সুবর্ণ মুপুরশোভিত, ভক্তজনের ত্রিতাপহারী, 
বেচ্ছবিত কান্তিযুক্ত র্বাধাকাস্তের পদদ্বয় হৃদয়ে ধাবণ করি। 

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ: কলো৷ 
সমর্পযিতুমুল্লতোজ্জবলরসাং স্বতক্তি শ্রিয়ম্। 

হরিঃ পুরটনুন্দরহ্যতিকদন্বসন্দীপিতঃ 

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 
বিদ্বপ্ধ মাধব। ১২ 

যাহা! সতা, ত্রেতা, দ্বাপরারি কোন ধুগে কোন অবতার কর্তৃক অর্পিত 

হয় নাই, সেই উন্নত উজ্জ্বলবস অর্থাৎ শৃঙ্গাররস দ্বারা পরিপুষ্ট ভক্তিরূপ সম্পত্তি 
সর্বসাধারণ জনগণকে বিতরণ করিবার জন্ত, যিনি ক্কপা করিয়! কলিযুগে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন, ধিনি স্থবর্ণ হইতেও অতি সুন্দর কান্তিযুক্ত, সেই শ্রীশচীনন্দন 
আপনাদিগের হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হউন। (অর্থাৎ তাহার রুপা লাভ কবিয়া 
ধন্ত হউন।) 



[ঞ] গ্রীরুক 

বৈষবমাত্রেই এই প্রার্থনা! করেন। কারণ প্রীশচীনন্দনের কৃপা না হইলে 
শ্রীকফ-লীল! বুঝিবার শক্তি লাত হয় না। 
আদি ব! শৃঙ্গাররস জীবমাত্রেরই সহজাত । যে কবিতায় আদিরস নাই, 

লে কবিতা নীরস! জগতে বাহার! বড় বড় কবি, আদিরসই তাহাদিগকে 
সে সম্মানের অধিকারী করিয়াছে। অর্থাৎ জগতে আদিরস, জীব সাধারণের 

. এত প্রিষ্ক যে, ধাহার। তাহার কথা৷ এমন করিয়া! বলেন, যাহাতে মৃহ্মধুর 
ল্পন্দনে অস্তবে আদিরস ঘটিত এমন একটা আনন্দের উদয় হয়, যাহ! 
তাহাদিগকে আত্মহার! করে। এই আনন্দ লান্ডের মাত্র! বিনি বত বাড়াইডে 
পরেন, তিনি ততই বড় কবি। 

জীব আদিরসের দাস। গ্রীক আদিবসের দেবতা । তিনি কেমন করিয়া 
জীবকে সেই আদিরসে ভাসাইয়াছেন, কেমন করিয়া! সেই রসের আম্বাদ 

দিয়াছেন, জীব সহজেই তাহাতে আকষ্ট হইয়! কেমন করিয়া আত্মহারা “হয়, 
এবং সেই আত্মহারার মধ্যে কেমন করিয়া ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া ধন্ত 

হইতে পারে, তাহার র্বীতি প্রদর্শনই শ্রীকষ্চের ব্রজলীল! । 
জয়দেব, বিভ্ভাপতি চণ্তীদার প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ ব্রজলীল! সন্ধচ্ক নানা 

কবিতা লিখি! আদিরসের মনোমোহন ভাব প্রকটিত করিলেও রসাম্বাদনের 

আদর্শ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তীহারা যে লীল! বর্ণন করিয়াছেন, 
ভাহাতে আদিরসের বিষ নষ্ট হয় নাই) বরং তাহা শতগুণ শক্তিশালী হইয়! 
জীবকে আক্রমণ ও লালসা-জর্জরিত করত বিষবিহ্বগ করিয়৷ তুলিত | 
প্রীচৈতন্তদেব অবতীর্ণ হইয়া ব্রজলীলার সেই আদিরসে কত অমৃত আছে তাহ! 
জীবকে প্রাদর্শন জন্ত “আপনি আচ” দেখাইয়াছেন যে, তাহ! পরদ সাধনার 
বন্ত। সে রলে সাধন! করিলে জীব সহজেই সিদ্ধ হয়। লালসা-বিষে জর্জরিত 
করিয়! তাহ! জীবকে নিরয়গামী করে না। যেহেতু ৪. 

অন্তাভিলাবিতাশূন্তং জ্ঞানকর্মাস্তনাবৃতং । 

মানুকুলোদ কুষঝাহুণীলং ভক্তিরুত্বমা ॥ তাঃ। 

অন্ত বাছা! জন্ত পুজা! ছাড়ি জ্ঞান কর্ম । 
জানুকূলো সকোরজিয়ে ₹ফাশীলন ॥ 



ভীরু । [উট] 

এই শুদ্ধ! ভক্তি, ইহা! হৈতে প্রেম হয়। 

পঞ্চরাত্র ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ 
ন্ চৈ: চঃ মধ্য ১৯শ। 

এঁছে শাস্ব কহে কর্শজ্ঞানযোগ ত্যজি। 
ভক্তো ক বশ হয় তক্তোে তারে তজি॥ 

অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রান্তির উপায়। 

অভিধেয় বলি তারে সর্বশান্ত্রে গায় ॥ 

ধন পাইলে যৈছে স্থখভোগ ফল পায়। 
সুখভোগ হৈতে হঃখ আপনি পলায় ॥ 

তৈছে তক্তিফল কষে প্রেম উপজায়। 

প্রেমে কষণান্বাদ হৈলে ভবনাশ পায় ॥ চৈঃ চঃ॥ 

তশ্মাদ্ ভারত সর্বাত্মা ভগবান হুরিরীশ্বর 
শ্রোতব্যঃ কীহিতব্যশ্চ ম্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাংভবং £ তাঃ ২১৫ 

বগ্ুরা নির্ভয় হইতে বা সর্বপ্রকার ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছ! 
করেন, তাহাদের সর্ধবিশ্বের আত্মন্বরূপ সকলের ঈশ্বর ভগবান্ হরির লীলা” 
শবণ, কীর্তন ও স্মরণ কর! কর্তব্য । 

তজ ইত্যেব ধাতুঃ বৈ সেবায়াং পরিকীন্তিতঃ | 
তশ্মাৎ সেব! বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তি সাধনভূয়সী ॥ 

| গরুড় পুরাণ। 
তজ ধাতু সেব! অর্থে পরিকীর্তিত হুইয়! থাকে 7 স্থতরাং বিষ্াগণ সেবাকেই 

ভক্তি বলির়। থাকেন এবং তক্তি সর্বসাধারণের মধ্যে ভূয়সী । 

» ব্রজলীলা-রস কত পবিত্র, কত মহান্, ব্রস্থন্মরীগণ ক্ৃ্চ-বিরহে আকুল 

হইয়া বাহা! বলিয়াছেন তাহা হইতে সহজেই তাহা উপলদ্ধি হইবে। তাহারা 
বলিয়াছেন £--. 

তব কথাম্থতং তগ্ডজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্াযাপহতম্। 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভূবি গৃণস্তি বে ভূরিদা জনীঃ ॥ ভাঃ। 



[ঠ] শ্রী 

ধাহার! এই পৃথিবীতে সন্তগুজনেরর জীবনপ্রদ, ব্রন্ধাদি দেবতা কর্তৃক 
প্রশংসিত, কাম ও কর্ম নিবারক এবং পাপনাশন, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলসাধক 
তোমার ্লিগ্ধ কথামৃত সবিস্ত।রে বর্ণন করেন, তাহারা! নিশ্চয়ই মুকৃতী ও 

পূর্বজন্মে বু দান করিয়াছেন। 
মহাপ্রতূ প্রীকষ্-চৈতন্ত সে রস আন্বাদ করিয়! জীবের জন্ত যে আম্মাদন 

রাখিয়! গিয়াছেন, তাহা! জগতে অতুল । প্রীটচৈতন্ভদেবের আবির্ভাবের পূর্বে 

স্রজলীলারম পুঁথিগতই ছিল! সুতরাং শ্রীকফের ব্রজলীল! সমন্ধে জগতের 
লোক এক প্রকাব বিরূপ ধারণা লইয়াই কালযাপন কর্পিতেছিল। মহা প্রত 
শ্রীকষ্ণচটৈতন্য ক্বাধাভাব লইয়া জগতে অবতীর্ণ হুইয়৷ ক্ুষ্চরপ আন্বাদনচ্ছলে' 
জগৎকে ব্রজরসেব অপূর্বব মহিম! প্রদর্শন করেন। যে নিমিত্ত অজ্ঞ তথাকথিত 
শিক্ষিতগণ ক্ক্চ নিন্দার শতমুখ হইত, তিনি তাহাদিগেব ভ্রান্তি নিরসন 

জন্ত গভভীরায় যে প্রেম মহিম! প্রদর্শন পূর্বক কৃষ্ণ-কলঙ্ক অপ'নাদন কবিয়াছেন, 

জীব তাহ! কত পুণ্যবলে গ্রহণ করিতে পারে, তাহা বলিবার সাধ্য কাহাব? 
কু কি সাধনার বন্ত, কত প্রেমের ঠাকুর, ধিনি তাহা জগৎকে দেখ উয্া 

গিপাছেন, তিনি জীবের কত আবাধা দেবতা, তাহা ভাষায় প্রকাশঞ্ঞরিবার 

সামর্থ্য কহারই নাই। তাই গ্রস্থারস্তের পুর্ব্বে সেই মহামহীয়ান্ অসীম অপরিমের 

প্রেমময়, অহৈতুক কৃপাসিন্ধু প্রেমের ঠাকুর প্রীত্রীপ্রীচৈতন্চন্দ্রের উদ্দেশে ভ্বদয়ের 

সমুদয় ভক্তি গ্রীতি অর্পণ করিয়৷ গললম্ীকুতবাসে তাহারা শ্রীচবণে সাষ্টাঙ্গে 

গ্রণিপাত পুর্বক তাহার প্রম ভক্তগণের পদধূলির আশায় মন্তক ভুলুষ্ঠিত কবত 
করষোড়ে এই ক্কপাভিক্ষ। করিতেছি, তাহার! জীবকে ক্বষ্খ-ভক্তি প্রদান করুন। 

কারণ কৃষ্ণ-ভক্তিতে তাহাদেরই অধিকার আছে। যেহেতু গৌর ক্রুপান় 
গৌর-ভক্তি না! জম্মিলে কৃষণ-ভক্তি লাভের সম্ভাবন! নাই। ভক্ত ভগবান্ এক ॥ 
এবং ভক্তেব ক্ুপাই ভগবান্ লাভের একমাত্র উপায়। 

গ্রন্থ বাড়ি যায় সেন্জন্ত গ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে পারিলাম 
না। দরিদ্রের দবদয়ের কথ শুনিবার লোক এবং শুনাইবার অর্থ সামর্থাও 
নাই। তাই হৃদয়ের কথ। হৃদয়ে রাখিলাম ; তিনি সর্বজ ; তাহার অবিদিত 

কিআছে? 



ীরুষণ। 
ফ্রাল্পক্কাঁভলীভলা 1 

-___ ০১? 

জীল্লীমন্মহা প্রভূ গৌরাঙগদেৰ শ্রীরূপ গোস্বামীকে ইজিতে বলিলেন, ছুই কষ । 
শ্রীরূপ প্রধীম তাহ!ণভাল বুঝিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীরুঞ্চ নাটক লিখিন্না 
তাহাতে একত্রে বর্ম মধুব! . দ্বারকার লীলা বর্ণন করিতেছিলেন। 
মহাপ্রতুর *ইঙ্গিতের পর শ্রীরপ স্বপ্র দেখিলেন, এক মহীয়সী পরম লাবণামস্ী 
যুষতি রমণী বলিতেছেন, আমাব নাটক পৃথক কর। প্রথম দিনের স্বপ্নে তিনি তত 

মনোযোগ দিলেন না। পরদিন আবার সেই স্বপ্। তখন তিনি বুঝিলেন ইহা! 
সভভাড়াঙ্ার আদেশ । আদেশ পাই! তিনি নাটক হইতে ব্রত ও নখুরালীলা 

পৃথক ঝরিলেন। ইহ! বে শ্রীচৈতন্তদেবের কৃপাসম্তৃত অন্থুপ্রেরণা, তাহাতে জার 
সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ইহাতে প্রীকফচৈতন্তদেবের উদ্দেন্ত সিদ্ধ হইল। তিনি 
রাগাত্িক! ভক্তি লাধনের পন্থা নির্দেশ করিলেন। তিনি ব্রঙগের কৃ্কে বরজেই 
সীমাবদ্ধ করিলেন। মাধুর্য্ের অমৃতন্বরূপ- _অমৃতমাগর ভ্রজখাঙক গোপীবাগ 

ককের অনস্ত মাধুখ্যের ্ ারোদঘাটন করিলেন ৷ তিনি ইদ্দিতে ্লাগমার্গের পথিক- 
“দিগকে ত্র আবেষ্টনের বাহিগ্নে যাইঙে নিষেধ করিলেন এই অন্ত বে, বৈচি্াপূর্ণ 
ক₹কলীলা! জন্সন্নণ করিয়া দ্বারক! পর্যন্ত সমভাবে গমন করিতে সকলে, সমর্থ 



হ পরী । 1 ঘারকানীল! 

হইবে না; তাহাতে ভাবের ব্যত্যয় খটিবে। তাহ! অপেক্ষা বরং এক এক 
লীলা-আবেষ্টনের মধ্যে সম্বন্ধ থাকিলে ভাব ভক্তির দৃঢ়ত৷ জগ্মিবে। এবং সাধক 
শীম শীত্ত আপন গন্তব্যপথে পৌছিতে পারিবেন। 

তাহার পর সূর্ববশকিমান্ ভগবানের লীলা! অবধারণ কি সহজ কথা? যে, যে 
রূপ রস আশ্রয় করিয়! থাকিবে, সে সেই রূপরসই উপলব্ধি করিনা! তাহাতেই 
মজজিয়! বাইবে। এই *মজিয়! যাওযার” সত্বরতা৷ সম্পাদন জন্যই ভীভ্ীচৈতন্তদেব 

হই কৃষ্চের কথ! ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহাব পর, যদি আমার ধারণা হয়, 
ব্রপতি গোপীবল্লভ কৃষ্ণ ও যছুপতি সাম্য সংস্থাপক বিগ্রহশীল কৃষ্ণ পৃথক পৃথক 
এবং আমি যদি তদ্রপেই সেই সেই ক্ৃষ্ণেব আরাধন! করিতে থাকি; আরাধনা 
আমার যদি প্রবল আগ্রহ জন্মে, তবে “যে বথ! মাং প্রপদ্স্তে তাংস্ততৈব তজাম্যংম্* ' 
সত্যে তিনি কি আমাকে সেইরূপে দেখা দিয়া আমাব মনস্কামন! পূর্ণ করিবেন না ? 

শ্রীত্ীরামক্ক্ পরমহংসদেব বলিয়াছেন কতগুলি লোকে গিরগিটেব রূপ রন! 

করিতেছিল। কেহ বলিতেছিল সে রুষ্ধবর্ণ; কেহ বলিতেছিল লাল; ফ্রেহু 

বলিতেছিল পীতবর্ণঃ কেহ বলিতেছিল ধুসববর্ণ) কেহ বলিতেছিল সে 
নানাবর্ণরঞ্জিত। ইহা! লইয়া! তাহাদের মধ্যে বেশ তর্ক বিতর্ক ও বচস৷ হইতেছিল ; 
কিন্তু কেহই কাহারও কথা না! শুনিয়া কোন মীমাংসাই কয্লিতে খীক্লিতেছে 

না দেখিয়া, আত্রবৃক্ষতলে যে দর্জি ছিল, তাহারা তাহার নিকট উপনীত 

হুইয়। আপনাদের তর্কের কারণ জানাইলে দর্জি বলিল,_তোমাদের সকলের 
কথাই ঠিক। যে তাহাব যে ব্ূপ দেখিয়াছ, সে তাহাকেই সেই রূপ বলিয়া 
বলিতেছ। ইহাতে কোন সংশয় নাই। কারণ, সে যে বহরূপ | সে বেক্ষণে 

ক্ষণে প্রয়োজন অন্সারে রূপ বদলান! 

মর্জির কথায়, রহন্ত অবগত হইয়া__গৃঢ়ত্ব বুঝিয়া সকলেই শান্তমনে গৃহে ফিরল ! 
এইন্ন্ত বলিতেছি, তর্কের কিছু নাই। ব্রজপতি কষ, যহুপতি কৃ রি 

এক; এবং একে ছুই ।--কেবল উপলব্ধির তারতম্য মাত্র ! 

তিনি বলিয়াছেন দ্বুন্দাবনং . পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছাদি।” নি 

র্ঝাশক্রিমান্-_সর্বব্যাপী__সর্বজ-সসর্বান্ধ্যামী | কোটা কোটা ভক্কে কোটা 
ক্ষোটা প্রকারে তাহাকে উপলব্ধি ও উপভোগ করিতেছেন ! ক্ছতরাং কে বলিবে 

তিনি কত গ্রকার ? 
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ভ্ীচৈতন্তদেব কৌশলে যাহা! বলিয়াছেন, রাগানগ্] তক্তিতে গঞ্চি আন্গোপ 
ধরিয়া. পীমাবন্ধ করত তাহাকে বে তিনি কতদূর শক্তিশালিনী কঙগিরাছেন তাহা 
ভক্তেরই অন্ুভাব্য। র্লাগান্গগ! সাধন প্রণালীব তাহাই প্রকট পদ্থ। 

কিন্তু অস্তবিকাশ লক্ষ্য করি! জীবন-ধারাকে ব্যাহত বা বিভক্ত করিবার শক্তি, 
জীবনী লেখকের নাই। বাহ্ আচরণ-_..বাহ্ কর্মআোওই তাহার লক্ষ্য ) কারণ,-__. 

তাহাই জীবনীর উপকরণ.। আবও, বাহ আচরণে তাহাব যে অথ লীলা-জীবনের 

পরিচয় পাওয়! বায়, তাহা পুর্ববাপর অব্যাহত !-_ব্রজ হইতে ছ্বারকার সীমায় সম্পূর্ণ 
অবিচ্ছিন্ন ! সুতরাং বাহতঃ আমর! তাহাকে ভাগ কবিতে পারিনা । অর্থাৎ 

 ্ার্যয-সীমার গণ্ডি দিয়! ব্রপতি কৃষ্ণ ও বছুপতি কৃষ্ণ সংজ্ঞ! নির্ধারণ পূর্বক খতন 

গ্বতন্ত্র কুচ রচন[ করিতে পারি না। কেন পারি না, তাহাব বাধ প্রমাণেরও 
অভাব নাই। 

* প্রথমতঃ, শ্রীচৈতন্তদেবেধ অডিপ্রায়ই বুঝ! যাউক। 

বথধাত্রাব দিন নৃত্য করিতে করিতে তিনি একটা শ্লোক আওড়াইয়৷ বিহ্বল 
হইতে লাগ্রিলেন 1 

যঃ কৌমাবহরঃ স এবহি বরস্ত! এব চৈত্রক্ষপা 
স্তে চোন্সীলিতমালভীম্গরতয়ঃ প্রোড়াঃ কদস্বানিলাঃ। 

সা চৈবাশ্মি তথাপি তত্র জুরতব্যাপাবলীলাবিধৌ 
রেবারোধসি ব্তেসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্যতে ॥ 

অর্থাৎ যিনি আমার কৌমার হরণ করিয়াছেন, ইনি আমার সেই অভিমত পতি। 

সেই চৈত্রমাসের রজনী, সেব বিকসিত মালতীব সৌরভযুক্ত কদশ্বকাননের মন্দ বলা 
সমীন্নণ। আর সেই আমি। তথাপি সেই রেবানদীর তীরবর্তী ঘেতসী তরুতলে 

জুরতবিধানার্ঘ আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্টিত হইতেছে। 

মহাপ্রভু যে ইক্লিত করিলেন, প্রীরূপ তাহাবই উত্তর স্বরূপ নিন্নলিখিত গ্লোকটা 
রচনা! করত তালপত্রে লিখিয়া, চালে গুভিয়৷ রাখিয়া সমুদ্রশ্গানে গেলেন। 
এ দিকে মহাপ্রথ শ্ীচৈতন্তদেব তথায় আসিয়া! তালপতে লিখিত গ্লোকে নিজ 
অভিলধিত উত্তর প্রাণ্ত হুইন্বা বিহ্বল হুইন্া আছেন। এনম সমর, জান সমাপন 
করিহা! অ।নিয়া 
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রূপ গোসাঞ্ি আসি পড়ে দ'ুবৎ হইয়া ॥ 

উঠি মহাপ্রভু তারে চাপড় নারিয়া । 
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥ 

মোব শ্লোকেব অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে । 

মো'ব মনেব কথ! তুমি জানিলে কেমনে ॥ 

এন ঝলি তাবে বহু প্রসাদ কবিয়া। 

স্বরূপ গোপাঞ্জিবে শ্লোক দেখাইল লইয়া! ॥ 

স্বরূপে পুছেন প্রতু হইক্সা বিশ্মিতে | 

মোৌব মনের.কথ। রূপ জানিল কেমতে ।॥ 

শ্বরূপ কহেন যাতে জানিল তোমার মন। 

তাতে জানি হয় তোমাব কুপাব ভাজন ॥ 

প্রভূ কহে ভাবে আমি সন্তুষ্ট হইয়! ৷ 

আ'লিজন কৈল সর্ব শক্তি সঞ্চাবিয়া ॥ 

যোগ্যপাত্র হয় গুড বস বিবেচনে । 
তুমি কহিও তারে গুঢ় বসাখ্যানে ॥ 

চবিতামৃচ। 

রূপেব শ্লোক-_ 

প্রি: সোখ্য়ং কৃষ্ণ সহচবি কুরুক্ষেত্রমিলিত 

শথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমন্ুখম্। 

তথাপ্যন্তঃ খেলনাধুবমুরলীপঞ্চমন্ুষে 
মনে! মে কালিম্দীপুলিনবিপিনার স্পৃহয়তি ॥ 

অর্থাৎ শ্রীরাধিকা বলিতেছেন, হে সহচরি ! আমার সেই প্রণযাম্পদ শী 

এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। আমিও সেই রাধিকা । উভয়ের 
দিলন জনিত সুখ সেই। তথাপি আমীর মন সেই বমুনাপুলিনবর্তী বিপিন, 

বাহার অত্যে মূরলীর পঞ্চমতান খেলিয়া৷ খেলিয়! বেড়াইতেছে, রি বিপিনের 

.জ্ ব্যাকুল হইতেছে। 
এই লোক ও উত্তরে চৈন্তন্তদেবের অভিপ্রার হুষ্প্ট টি হইতেছে। 

যদি ভ্রজপতি কৃষ্ণ ও হহ্পতি কৃষ্ণ এক না! হয়েন, তবে কুরুক্ষেতে দিলিত হইন 
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প্ররাধিকার মনে এমন স্পৃহা জন্মিবে কেন? মনের মাছ না হইলে তাহাকে, 
দেখিয়া আনন্দ ও গুক্থাতিগৃঙ ম্পৃহাও জন্মে না। 

পাঠক! প্রভামে মিলিত নন্দ, যশোদ! ও গোপীদিগের কথা বথাস্থানে 
পাইবেন। বহুকাল পৰে তথায় পিতামাতা নন্দঘশোদাকে দর্শন করিয়া তাহাদের 

ক্রোড়ে বনিয়া, কৃষ্ণ অবিবাম অস্রধাবার বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিলেন! ধন্ত: 
ভগবান্ | জীবরূপে জীবেব প্রতি তোমার এত মায়া ? এই জন্তই-_- 

প্কৃষ্ের যতেক খেলা, সর্বোশুম নরলীলা, নরবপু তাহার শ্বরূপ। 

গোঁপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ ॥” 

তোমাব যদি এত মায়া, তবে আমাদের কথ! আব কি বলিব ? যাহাহউক, 
ইহ! কি সেই বাল্যে আত্যস্তিক অন্ুরক্তির নিদর্শন নহে ? | 

তাহাব পৰ নিস্ৃতকক্ষে ব্রজগোগাদিগকে লইয়া গিয়া ভাহাদিগের সহিত 
গৃর্থীভাষণে নিবত হইলেন । তাহাদিগকে বলিলেন £-_- 

অপি শ্মবথ নঃ সখ্াঃ স্বানামর্থ চিবীর্ধয়া। 

গতাংশ্চিবারিতান্ শক্রপক্ষক্ষপণচেতসঃ ॥ তাঃ ১০1৮২।২৮। 

হুসখিগণ ! আমাদিগকে কি তোমরা শ্মরণ কর? আত্মীয়গণের প্রিয়- 
সাধনেচ্ছান্ন আমাদের অনেক বিলম্ব হইয়ছে। এখন শক্রুপক্ষ নাশেব জন্তই 
আমাদের চিত্ত নিবিষ্ট | ইত্যার্দি। * 

এখন পাঠক বিচাব করুন, এক কুষ্॥, কি ছুই ক্ষণ । এবং শ্রীচৈতগ্তদেবের 

অভিগ্রায়ও অবগত হউন । 

আবার কেহ কেহ কুষ্ণকে তিন ভাগ করিয়াছেন । প্রথমতঃ, ব্রজের কৃষঃ,__ 

্রশ্বর্ধ্য রহিত, মাধুর্ধ্যপূর্ণ! অতি বড় কাজ করিলেও, অতিশয় তেজ্জোবীর্য্য 
প্রকাশ করিলেও, অতি বড় শত্রর বিনাশ সাধন করিলেও তাহার নাধুর্য্যের হাস 

হয় নাই। তিনি যেমন ছোট, তেমন ছোটই ছিলেন, রাখালত্বের উপরে 
উঠেন নাই! সর্বদা এরশ্বধ্যকে ঢাকিয়া, অতি ছোট দেহে, জনায়াসে-- অবহ্লোর 
অতি বড় কাজ করিয়াও ব্রজের রেণুতে আপনাকে মিশাইর! রাখিয়া ছিলেন। 
ক্ষুদ্র দ্বেহের পরিমাপে, কাধ্যের গুরুত্বের তুলনায় বিস্ময়ের অবধি না থাকিতে 
পারে, কিন্ত ষাধুর্যে সে সমুদয় কোথার ভানির! বাইত! সে দেহে--সে কার্ষ্যে 
বড়ত্বের বিদ্দুবিসর্গ চিহও থাকিত না !--কারণ, মানুষ বড়কে বড় ভয় করে! 
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বড়ব ত্রিসীম! মাড়াইতে চায় না! নেহাত দায়ে না পড়িলে, কেহ বড়র কাছে 

যায় না। বড়ত্ব মনে পড়িলে ছোটকে অনেক ছোট হই! যাইতে হয়! বুকের 
রক্ত শুকাইয়া যায়! ফিজানিবদি কিছু দোষ ঘটে। সাবধানে সতর্ক সভ্যতব্য' 

হইয়া যাইতে হয়! কথা কহিতে জিহ্বায় জড়ত| আসে! 'ভিনি বলবান্, তিনি 
শীসক,কি ভানি কোন দোষে যদি অপরাধ ঘটে, তবেই ত সর্ধনাশ! তাই 
বলিতেছিলাম, লোফে বড়কে বড় ভয় করে ! এত ভয় লইত্া'_এত সঙ্কোচ সন্দেহ 

লইয়া! কে বড়র কাছে যাইতৈ চায় বল দেখি? 

শাসক শীসিতেব ভাব থাকিলে মাধুধ্যেব বিকাশ হয় ন!! প্রাণ খুলিয়। প্রাণের 
আদান প্রদান চলেন! ! তাই ব্রজের ক্কষ্ মাটীব মানুষ! অত যে মহৎ কার্ধ্য, তাহ! 

যেন এক একট! খেল! | যেন থেলাধুলার সার্ীদের আনন্দ ক্ষৌতুক বৃদ্ধির এক 

একট। উপকরণ ! 

ওরে হাঁবে কি বে জাতীয় শ্বভাব, 

কিন্ত অন্তরেতে ওর বড়ই তক্তিড়াব ! 

এই ভাবের আসম্বাদ যে পার, সে ছোট ন! হইক়! থাকিতে পাবে না! সে ছোট 
হুইয়। ছোটদের অনাম্বাদিত-পূর্ব্ব মাধুর্য্য-রস আগ্বাদন করে! সমাস সমানে যেমন 
প্রীতি গ্রেমের আদান প্রদান চলে, _সর্বব সামঞজন্তেব গ্রীতির উৎস খুলে, অসমানে 

তেমন হয় না) সবই অসমান রহিয়৷ যার! অসমানে কেহই মন খুলিয়া কথ। 
বলেনা, বলিতে পায়ে না। তাই ত্রজের কষ, সর্ব্য বড়ত্ব --সর্ব্ব এশরধ্য ত্যাগ 
করিয়! পাচনবাড়ী হাতে লই! ব্রজবালকগণেব পাদধুলি সর্ববাঙ্গে মাথিয়! তাহা- 
দেরই একজন হইয়া খেলায় ধূলায়.তাহাদের সাথী। এবং সেই সর্তে তিনি ব্রজ- 
বাসীদিগের ভাড়ন ভতসনের অঙ্গীতৃত হৃদয়ের বস্ত,_ প্রেমের ধন ! গোপদিগের 

অতি বড় স্নেহের প্রি্তম সস্তান | তিনি ত্রজের গোপগোপী সখাসখীদের প্রীতি 

প্রেমের ভিখারী! তাই তিনি এশধ্য সরাইয়৷ রাখিভেন। খর্বধ্যে বর্খের সন্ধান 
পাওয়া বার না। তাই আমাদের ব্রত্বেব রু, এশ্ব্য অহঙ্কার বিরহিত রসের 
ভিথারী_ রসিকরাগর! চুম্বন, আলিজন, আনন্দ, মান-লাধন, বীহার অন্তরের 
আকাজ্ছা, ব্য কি তাহার ত্রিমীম! প্পর্শ করিতে পারে? তাই ব্রজের কঃ 
মনেয় নানগুষ, ময়দের ধন |- হৃদয়ে হৃদয়ে সহ! আলিজনবন্ধ 1---ব্গল--স্ন্মর ! 

প্রেমের ভিখানী-_খাঁটা মানুষ | 
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" * স্লাজান এখর্যয, রাজোর প্রজাগণের ভয় বিশ্বয়োৎপাদক বটে ) রাঙার গাস্তীধা 
ধাজ্যের আাসোৎপাদক শান্তি সামঞ্জন্ত বিধায়ক বটে ) রাজ! তাহাদের নিফট গণ্য- 

. ছান্ত পৃজার্থ লঙ্দেহ নাই ; সন্দেহ সঙ্কোচ তাহাদিগকে সর্বদাই বলে "নহি বিশ্বান 
কর্তব্য স্্ীযু রাজকুলেষু চ!” কিন্তু পুত্রকন্তাকলঞ, ভাইভগিনী, আত্মীয় স্বজনের 

নিকট রাজার বলবীর্যা--গ্যাভভীর্যের সে অধিকার নাই। পুত্র কন্ত! ঘাড়ে চড়িতেছে! 
বন্ধু বান্ধব রহন্ালাপে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কবিতেছেন ! স্ত্রী আদেশ করিতেছেন ! ভাই 
ভগিনী, আত্মীয় স্বজন ভাল মন্দের পরামর্শচ্ছলে হিতোপদেশ পালনে বাধ্য ফরি- 

তেছেন! ভর, সক্কোচ, সন্দেহ, অবিশ্বাস তাহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন কষে। 

তীহাদের নিকট তিনি রাজ! নেন )-_-পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, সখ, শ্বজন। 

তাহার তাহাব সুখে সুখী, ছুঃখে ছঃখী। নগ্রসৌন্দধ্যে তাহাদের যেমন. আনন্দ, 

রাজ-পোষাকের এশ্বধ্য তাহাদের নিকট যেমন আদবনীয় নছে। উপাধি-পরিচ্ছদ, 
ক্লাবে --নগবে -বাছিবে সম্মান লাভ কবে বটে, কিন্ত অন্যরে তাহাক্স খাতিব 
নার্ইী। অন্দরে যে আস্তবিকতা, অন্তত্র তাহা ছুলভ ! 

মহৈষ্বরধ্যশালী প্রতাপবান্ তারতসম্ত্রাট আকবরকে তাহার মাতা “আকু” 
বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মাতার মৃত্যু হইলে আকবব বিলাপ করিয়! ব্লিয়া- 

ছিলেন গ্ঘায়! আর কে আমার “আবু” বলিয়া সঙ্গেহ সম্ভাষণ করিবে ?” 

সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যে আকবর * দিল্লীশ্বরে। বা জগদীশ্বরে! ব1” বলির্দ। 

সম্পৃজিত হইলেও মাতাব নিকট চিবদিন সেই শিশু “আকুই* ছিলেন। আহা! | 
সেই সম্বোধনে কি হৃদয়ভর! মেহেব উৎস ফুটিয়া উঠিত ! জ্ঞানবান্ গুণবান্, 
বলবান্, ধনবান্, বিদ্বান্,_-এত বিশেষণেও মাতার মন টলাইতে পারে নাই! 
তাহার নিকট তিনি চিরশিশু ! সে শিশুত্ব ভিন্ন মাতাব ন্সেহভাগ্ডার উগুক্ত হয় না! ! 

এই জন্ত প্রশ্্ধ্য, যে কোন অবস্থায় গ্রীতিপ্রেম ন্গেহ প্রভৃতি হুদ্বৃত্তিব অন্তবান ! 
তাই ব্রজের কষ, মধুর! দ্বারকায় এীশবধধ্য বাঁধ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেও 

গোপগোপীর্দিগের নিকট নিরুপাধি-_নিনৈশ্্ধ্য ভ্রজেব রাখালই রহিয়! গেলেন ! 

কেন? তিনিযে তীহাদের গ্রীতি-প্রেম-ন্েহের ধন ! তাহার! কি তাহাকে বড় 
তাবিতে পারেন? তিনি যত বড়ই হউন, সেই রাখাল! বুক চিন্নিয়া গ্রীতিপ্রেম 
গ্েহ দিয়! তাহারা যে নাখালকে মানুষ করিয়াছেন ; কত আদরে, কত সম্ভর্পণে, কত 

ভ্খনন্দ উৎসবে, কত সেবা গুশ্রযায়, কত পান তোজনে, কত বুকে কাখে কোলে, 
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কত হান্ত-পরিহাসে, নেই রাখালের অধুতে পরমাণুতে তাহাদের কত আবেগ উৎসাহ 

চিন্তা ও প্রিয্ন-চিকীর্ধ! বিজড়িত রহিন্নাছে ! গাহার! কেমন করিয! তাহাদের লেই 
'মেছের পুতুল, গ্রীতিব দেবতা, প্রেমের মানুষকে বিরূপ ভাবিবেন 1 তাহা! হইতে 

পারে না_কোনকালে হুইবেও না! তাই শ্রীরুফ্ণ ব্রজে রাখালরূপে সীমাবন্ধ 
রছিলেন ! তাই যশোদ! প্রভাসেও মহামনম্বী অদ্িতীয় বলশালী রাজরাজেশ্বর 

ধুরদ্ধর কুষ্চকে "আমার গোপাল” বলিয়! ননী মাখন খাওইয়াছিলেন ! 

দ্বিতীয়তঃ মধুবাব কৃষ্ণ,-_ব্রজ ছাড়ি যখন মধুবায় গেলেন, তখন ব্রজে বিবহু 
মূর্তিমান্ হুইয়! প্রকাশিত হইল। চাবিদিকে হাহাকাব! নন্দ, বশোদা, সখা 
সখীদের অবিরাম ক্রন্দন ! তখনও আশ, ক্ুষ্ণ ফিবিলেও ফিরিতে পাবেন !-_- 
তখন হ! হুতাশ- আবেদন নিবেদনের মর্মভেদী বার্ত। মথুবার পৌছিতে লাগিল ! 
আব, তাহা ত বেনী দূুরও নহে । তখনও কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজের সম্বপ্ধ ছাড় ছাড় 

হইয়াও ছাড়ে নাই! কিন্ত নিব কৃষ্ণ তাহা শ্তনিয়াও শুনিলেন না! একান্ত 
অতুযুক্ত ছুই! উদ্ধবকে সাত্বনার জন্ত ব্রজে পাঠাইলেন । তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম 
কশিয়। একবাবও বুজে পনার্প৭ কবিলেন না! সেই জণ্ বৈষ্ণবগণ বলেন এমন 

নিষ্ঠুব কৃষ্ণ, গ্রজেব নহেন ) তাহা মথুবাবই কুষ্ণ। ব্রজেব কৃষ্ণ অগ্রকাশ্তভাবে 

ব্রত্গেই রহিলেন। যদি ভাহাই হয়, তবে অক্রুব লইয়া! গেণেন কাহাকে ?1প্রন্দাদি 

কাহাব সঙ্গে গিয়াছিলেন, ব্রজাজনাগণ কাহাকে পথে বাধ! দিয়াছেন? কত 

অনুনয় বিনয় কবিয়াছেন, কত কাতবত। দেখাইক়্াছেন! তিনি যে “আসিব” 
বলিয়। সাস্বন! দিয়। গিয়াছেন গে! 

তাহা নহে, তবে “গুণকর্ম বিভাগশঃ” ! কর্মের দ্বারাই তিনি ব্রজের সহিত 
পার্থক্য ঘটাইয়াছেন। এই জন্ত বৈফবগণ মধ্যভাগে তাহাকে মধুবার চিনে 
চিক্িত করিয়াছেন। | 

ভৃতীরতঃ, ছ্বারকাব কৃষ্ণ ?-_মধুবায় ছিলেন, নিকটে ছিলেন , তবু কুশলবার্ত 
মধ্যে মধ্যে পাওর] যাইত। কিন্তু ক্রমশঃ যুদ্ধাদিতে ব্যাপৃত হুইয়। উত্তরোতর 
রাজনীতি-বিশাবদ হইয়। উঠিলেন। ব্রজের নীতি শ্খালন করিয়া মধুরার আসিয়া 
ছিলেন, এবং ক্রমশঃ মথুরার নীতিও দু পরিহার করত রাজনীতি-বিশারদের 
কূটনীতি অবলম্বন করি দক্সে-বহদুরে স্বারাবতীতে গমন করিলেন। ব্রজ ধুয়া 
চিন্ন্িনের জন্ত পরিত্যাগ করিলেন! মধুরার থাকি! তবুও উদ্ধবাদি দ্বার! ব্রজের 
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বার্তা লইতেন, এখন একবারে ব্রজ ভূলিয়! গেলেন। এই জন্ত ইহ তৃতীয় পর্য্যায়! 
তাই বলিয়া তিনি কি আমাদের পৰ হইয়া গেলেন ? তাহ! কি প্রাণ থাকিতে 

ভ1বিতে পার! বায়? আম!র সন্তান, আমার সখা, আমার বন্ধ, আমার ভ্রাতা, 

আমাব পতি, বদি আমাকে ভূলিয়! বিদেশে উত্তরোত্তব মান যন্্রম লাত করেন, 

লোক মুখে ঠীাঞগার কীন্টি-কবা জগতে প'বব্যাপ্ত ছয়; জগং তাহাকে ধন্ত ধন্ত 

কবে, তবে আমি যেমন অবস্থাতেই থাকি না কেন, তাহাতে কি আমার আনন্দ 

হয়না? আমি যতি স্বার্থপব না হই, আমার স্থুববাঞ্৷ করিয়া! ঠ্রাহার সুখ 

ভুলির। যাই, তবেই আমি ক্ষন হইব | আমি যদ্দি তাহাকে বাস্তবিকই ভালবাসি,. 
অন্তরের সমুদায় সন্তৃত্ি প্রত়াগে তাচার মঙ্গল কাদনা কবি, তবে তাহার কীর্তি 
কথ! শুনিয়া কি আমার প্র।ণ পুলকিত হইবে না? তিনি যেখানে থাকুন তিনি 

যে আমাব ! লোকে তাহাকে ধন্ত ধন্ত করিলে, আমিও আমাকে, তাঁহার সম্বন্ধে 

সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়া, ধন্ত মনে না করিয় থাক্ষিতে পারি না! স্ৃতবাং কেমন করিয়া 
বলিব, তান আমাদেব নহেন ? তিনি যদি আমাদের সে ক্ষণ নহেন, তবে আমরা 
তাহাকে দেখিতে প্রভাঁসে যাইব কেন? 

যেমঞ্চ ভক্ত, প্রবব মহাবীর হনুমান বলিয়াছিল্লেন, 
শ্রীনাথে জানকীনাণে অভেদ পরম।ত্মনি। 
তথাপি মম সর্ধস্ব রামঃ কমললোচনঃ ॥ 

জানি আমি শ্রলাথ ও জানকীনাথে কোন প্রভেদ নাই। তথাপি কমললোচন 
বামই আমাব হৃদয়-দেবতা__-আমার হৃদয়-সর্বন্ব ! সেই রূপই আমাব নয়ন-মনো- 

 সুদ্ধকব! সে রূপ ছাড়িয়া! আহি অন্ত রূপ দেখিতে চাহি না,_অন্তর্ূপ ভাবিতে 

পাবি না! সেই রূপে আমার মন মজিয়াছে, আমার হৃদয-সর্ধন্ব সেই রূপে 

বিকাইয়াছি ! 

বড়জোব, তেমনই বলিতে পাবি, তোমাব ও পোষাক, ও ঢং, আমাদের ভাল 
লীগে না। তোমার রাদ্র-বাজেস্বর মৃষ্টি, তোমার রাজনীতির ছন্দ, তোমার স্বৈর্ধয 

গা্তীর্ধ্য, অগং স:সাবেব স্থথেব কাবণ হইতে পাবে ; আমবাও যে উহ্থাতে সতী নহি, 
এমনু নহে ; ভবে তোমাব সেই চঞ্চলতাঃ তোমার সেই বংশাধ্যান, . সেই গোচারণ, 
সখ! সখীদেব প্রতি তোমাব সেই প্রীতি প্র, তোমার সেই জোর জুলুম, তোমাৰ 

সেই বিনয় নত্রত| - সেই চোরের স্তায় “কিন্ত কিন্ত” তাব, অপরাধীর স্যার আত্ম- 

[২] 
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সমর্পণ-- আমাদের বড় ভাল লাগে! পেই সব ভাব অহোরাত্র আমাদের হাদয়ে' 

জাগরুক আছে, আমর! সে ভাব ভুলিতে পারি না, এবং জীবনে পারিৰও না। 
আমরা আজীবন-_-.এমন কি জম্ম জন্ম--অনন্তকাল এই ভাব লইয়। তোমার সেবা 

করিতে চাই! পাছে এ ভাবের ব্যতিক্রম ঘটে, পাছে আমাদের এ ভাবে আঘাত 
লাগে, এইজন্ত আমর তোখার নিকটস্থ হইতে ভন্ব পাই। কারণ শুনি্ছি 

তোমার ভাবের পরিবর্তন হইয়াছে ! পাছে আমাদিগকে দেখিয়! তেন! কষ্ট হয়, 

তোমার স্বভাবের অন্দাব দেখিয়! পাছে আমাদেব প্রাণে আঘাত লাগে, তোমাকে 

বিরূপ ভাবিয়। বসি, এইজন্য তোমাব কাছে যাইতে 'আমাদেব সাহস হয় না! নতুবা 

তুমি যে আমাদেরই ! তাহাতে কি আব অন্যমত আছে, না অন্তরূপ ভাবিতে 
পারি? তবে শ্বভাবেব অভাব--ভ।বেব বৈপবীত্য কাহাখই সহা হয় না। যে বাপমা 

কোলে কাথে কবিয়! সন্তানকে মানুৰ কবেন-_যাহাব বিষ্ঠা মূত্র উদবস্থ কবিয়াও 

আনন্দে তাহার কল্যাণ কামনা কবেন, _অবস্থাব পবিবর্তনে জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান্, 

বিদ্বান্ ও বাজগদী প্রাপ্ত হইয়াও যে, সেই বাপ মাকে ভুলিয়া! যার ; বাল্যেব বন্ধু 
বান্ধব, সথ। সখীদিগকে দেখিলেও চিনিতে পাবে না ; তাহ্।কে কি আমবা বলিতে 

পরি না যে,সে আব সেমান্ুষ নাই? তোমাব মতিব পবিবর্তন হুইয়াছে, তৃমি এখন 

বিশেষ বিজ্ঞ হইয়। উন্চপদ লাভ কবিয়। 'অ।মাদেব সহিত কথ কহ না, ্ষহিতে 

বুঝি অপমান বোধ কব, _-দেখিয়াও চিনিতে পাব না! সেই জন্তই কি আমর 

বলিতে পাবি না. তুমি 'লাব আমাদেব সে মানুষ-__সে কৃষ্ণ নহ ? সেই তুমি_ 

সেই আমি, সেই আমব1,«কিন্ক তোমাক্কে দেখিয়া, তোমাব এ কপ, এ ভাব 

দেখিয়া আঘ আমাদেব মন ভুলে না! ভাব-বৈপবীত্যে তুমি নূতন মানুষ হইয়াছ! 

তুমি আমাদেব সে কৃষ্ণ ত নও । আমাদিগকে ঠেলিয়৷ দুবে চলিয়! গিয়াছ 1__ 

আপনা আপনি পব হইন্া বঙিয়া! আছ! ইহাই আমাদেব ছুঃখ। তাই অতি হুঃখেই 

বলিতে হয়, তুমি আমাদের সে কৃষ্ণ নও! তুমি যখন কথা কওনা। আমার্দিগেব 

প্রতি চাওনা, আমাদেব ছুঃখ মনে কব না, তখন আ'মবা তোমর! সেই বালাস্বতি. 

লইয়া-_সেই মুর্ঠিব পুজা না কবিয়া যে থাকিতে পারি না! তোমাকে ত 

আম্ব! তুলিতে পারি।মা।_-ভজীবনে ভুলিতে পারিবনা-_যুগ যুগীব্েও নহে! খন 

আমা তোমীর কৈশোর যৌবনে উপেক্ষিত, তখন আমবা! তোমার বাল্য বৃষ্তি 

লইটাই জীবন কাটাইব। তাহাকেই সঙ্গের সাথী-_গলাব হার করিয়া রাখিষ। 
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জাই বাবদ্বাব বলি, তুমি আমাদের সে কক নও ! 
পাঠক ! ইহাকে বিভাগ বা বিভক্তি যাহাই বলিতে হয় বলুন। কিন্ত এমন 

কথা বলিতে পাবেন কি যে, ব্রজ, মথুব! ও দ্বারকাব কৃষ্ণ পৃথক পৃথক 1? তবে ইহা! 
অবস্ঠ স্বীকার্ধা ত্র, মথুবা ও দ্বাবকায়, রুষ্েব স্বাতস্্া ছিল। যে স্বাতস্ত্রে তিনি 
তিন স্বতন্ত্র কষ হইয়াছেন ! 

পূর্বে বলিয়াছি, আবাব বলিতেছি এরব্ধ্যই মাধুর্যেব অস্তবায়। এই অস্ত- 

বায় দুবীকবণেব অন্ত প্রীস্রীমন্মহা প্রভু শ্টগৌবাঙ্গ সর্বৈশ্বধ্য রহিত, ললিত 
কলাকুশল, ব্রজবাসীব গৃহে গৃহে উৎপাতকাবী, ব্রজবাসী রাখাপলবালকগণের সঙ্গী, 
কুমাবীযুবতী ব্রজাঙ্গনাগণেব খেলাধ নিতা সঙ্গী-_তাড়ন ভৎ্সন-_গ্রীতিপ্রেম__ 
আদব যদ্বেব লীলাপুভুল, ত্রকুমাবীগণেব চবণপতিতমানভঞ্জনকারী, সহজ 
বালক রুষ্ণকে আলাহিদা কবিবাব ইঙ্গিত কবিয়াছেন। 

শ্যদিও দেখা যায়, ব্রজাঙ্গনাগণেব কাতর ক্রন্দন সহ কবিতে না পারিনা 

মথুবাগত কৃষ্ণ তাহাদিগকে সান্বন৷ দিবার জন্ত উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছেন ; কংস 
বধেব পব, মা যশোদাব কুষ্ণ-বিরহ শ্রবণ কবিয়! ব্রজগোপাল, পিতা নন্দকে প্রবোধ 

পিথা ব্রুজ পাঠাইতেছেন ; এবং প্রভাসের প্রেমাল/পেও সেই সনবন্ধনুত্র অঙ্গন 
আছে; তথ।পিও তিনি খ্রশ্বধ্য বহিত কৃষ্েব বৈশিষ্টা বক্ষাব অন্য ব্রজেব স্কফকে 

বৈকুঠেব কৃষ্ণ হইতেও উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন । এ পার্থক্য--এ বৈশি্ট্য- 

সম্মান, তিনি ভিন্ন আব জীনিবাব অধিকাৰ কাহাব ? তিনি যাহ! বলিয়াছেন 

তাহ। অবনত মস্তকে সকলেবই শিবোধাধ্য। তাহারই ইঙ্গিতে শ্রীন্ষপ গোস্বামী 
বলিয়াছেন £__. 

তত্রাপোকাস্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ তমানসাঃ। 

যেষাং শ্রীশপ্রসাদোহপি মনোহর্তূং ন শরুয়াৎ॥ 

সিদ্ধান্ততত্বভেদেৎপি শ্রীশকৃষ্ণম্বরূপয়োঃ | 
রসেনোৎকস্যতে কৃষ্ঃরূপমেষা রসন্থিতিঃ ॥ 

ভক্তিরসানৃতসিন্ধ ২।৩১। 

“একাস্ত অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে বাহার! গোবিন্দ কর্তক অপহতচিন্ত 

তাহারাই শ্রেষ্ঠ ॥ . রুক্সিণী-পতি কফণের অঙ্ুগ্রহও তাঁহাদের দন হরণ করিতে 
পারেন না। হদিচ সিদ্ধান্ত দ্বারা ঘারকাঁতি পরব্যোনাধিপ শ্রী ও গোপী- 
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বলত প্রীরুঞ্ণে ভেদ নাই, তথাপি গোপীবল্পভ শ্রীকধই উৎকৃষ্ট । তিনি প্রেমময় 
ও প্রেমের আম্পদ।” মহাভারতের কক পবব্যোজের অধিপতি বিষণ । 

ভাগবতের কঙ স্বয়ং ভগবান্। 

আবও বলেন £__আন্কুলোন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরত্রমা__ওক্তিবসামৃতসিদ্ধ 
৯৯। জীব গোস্বামী বলেন, কৃষ্ণ শবশ্াত্র স্বয়ং ভগবত: শ্রীকক্ত তদ্রপানাং 

চান্তেষামপি গ্রাহকঃ| “অনুকূল ভাবে যে বৃষ্ণব অনুশীলন উত্তনা ভক্তি, সে 
কৃষ্ণ দ্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ? এবং কৃষ্ণরূপী অন্ত অন্ত কুষ্ণ।” অর্থাৎ সিদ্ধান্তের 

দৃষ্টিতে ঈশ্বব কষ ও মধুর কুষে তেদ নাই।” শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 
অতএব অন্থকুল ভাবে কৃষণানুনীলনই উত্তমা তক্তি। ব্রজে এই আন্কুল্য পূর্ণ 

মাত্রায় বিদ্তমান। এখানে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুব রসেব পরিপূর্ণ প্রবাহ !_ কৃষ্ণ 
আমাদের, আমব! কৃষ্ণেব !-_ ভয় সম্তরম রহিত ভজন!, _ভাঁলবাসা, গ্রীতি, প্রেম 1-- 
অতি সহজ সাধনা । এইজন্য শ্রীশ্রীচৈতন্তদেৰ মাধুর্য্-আবেষ্টক ব্রজেব কুফকে 

আলাহিদা করিতে ইঙ্গিত কবিয়াছেন। 
এখন কথ! এই যে, তিনি ব্রজ মথুবা ছাড়িয়া দ্বারকায় আসিলেন কেন ? কথ! 

অবশ্ত আছে বৈকি ! সে কথাটা এই যে, বাপে পয়সায় বড়মান্ুষী করিবার ছেলে 

তিনি নন। তিনি ব্রজে নন্দেব রাজ্য-ধনৈশ্বর্য্য ঠৈলিয়! মধুবায় আসিলেন) মথুবায় 
উগ্রসেনকে বা কবিয্। নিজে আন্গত্য স্বীকার করিলেন । 

তিনি যে আদর্শ পুরুষ! তিনি কি কাহারও হুঁমি সম্পত্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে 
পাবেন? তিনি কাহারও রাজ্যে, এমন কি কাহারও অধিকৃত ভূমিতেও বাস 

করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ক্ষাত্র ধর্মানুসাবে, পরম অধার্থিক, হদয়হীন, নিষ্ঠুর 
রাক্ষণ রাজাব রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করিয়! ধর্শ-সঙ্গতভাবে তাহাতে বসবাস 

কর্রিতেও সন্ুচিত হইলেন। তিনি জীবনে কোন রাজার,__-সে যতই অধার্টিক 
হউক, _ধর্শের নার্মে_-রাজ্য হুযণ করেন নাই। কেবল তাহাকে শাসন করিয়া 
রাজ্যের অমঙ্গল ও ধর্মম-কণ্টক দূর করিয়াছেন । পর রাজ্য ছরণ যে পাপ, তাহার 
আদর্শ প্রদর্শনই যে তাহার কার্ধ্য! সেই জন্ত তিনি সমুদ্রগর্ভস্থ জনমানব শৃল্ঠ 
স্বারাবতী দ্বীপে রীজপুরী নির্মাণ করাইয়া বসবাস করিতে ইচ্ছা! করিলেন। 

বোধ হয়, ইহাই তীহার আস্তগ্লিক কামনা । বাহিরে সে কামনা, যে ভাবে প্রকাশ 
গইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের গোচরীভূত) করিতেছি। বাহার! হ্বাধীন, তীহার! 



ঘাখকালীলা সত্রীক। ১৩ 

পবানুৰষ্ঠিত৷ আদে। সম কবিতে পারেন না। পররাজেটর আকাশ বাতাঁসও 
যেন তাহাদেব কেমন কেমন লাগে! আব বিনি জগতের আদর্শ-পুরুষ, যিনি 
জগতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষেব আদর্শ প্রদর্শন করিতে আনিয়াছেন, তিনি কি 

পববাঞ্জের পর 'আইনে সীমাবদ্ধ হইয়! থাকিতে পাবেন? তাহাকে যে আদর্শ 

পলীতিনীতি__-আইন গড়িতে হইবে | স্থৃতবাং তিনি কেমন কবিক্না! অস্ভেব রাজ্যে 

বাস কবিবেন ? আবাব, যদি তিনি অন্ত্রের রাজ্য বাস কবেন, তবে হয় ত ভাহার 

অন্ত তাহাকেও শঙ্ষিত থাকিতে হইবে। ইহাও অধর্শ। কারণ তাহার স্বাধীনত। 

ক্ুপ্র হইবে! জগতের শিক্ষক-_ আদর্শ পুরুষ কি ঘুর্ণাক্ষরেও কাহারও ন্বাধীনতার 

ব্যাঘাত জন্মাইতে পাবেন ? তাই তিনি পরয্নাজ্ের বহিভূতি সাগর বেষ্টিত-ভূভাগে 
পুবা নিন্মীণ করাইরা বসবাসের ইচ্ছা করিলেন। যেমন ইচ্ছা, অমনি ইচ্ছার 
অনুকৃণ কর্খবশ্রোতও মাপিয়া পৌছিল। 

-/৬)- 



ক্রাল্সাভী-ম্সুল্ী নিল্ম্াল ? 

জবাদদন্ধ পুনঃপুনঃ যুদ্ধে পবাজিও হইয়াও বহু অক্ষৌহিনী সৈন্তসহ সপ্তদশবাব 
যাদবগণকে আক্রমণ এব, পবাজিত হইয়া! পলারন কবিল। কৃষ্ণ তাহাকে পবাজিত 

কবিয়াও নিহত ন! করায়, সে পুনঃপুনঃ সৈন্ত সংগ্রহ কবত ক্ষ্ণরূপ অনলে 

তাহাদিগকে আছৃতি দান করিতে লাগিল! কৃষ্ণও তাহাই চাহেন। ভূভাব হবণ 

জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপে কৃ, যে সমুদয় সৈম্ত ও বীবগণকে 
সংহাব কবিয়াছেন বোধহয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাহাব একাংশ সৈম্তও সম্বিষ্ 

হয় নাই। 
যাহ! হউক, জবাসন্ধ এইরূপে যত পবাজিত হয়, ততই তাহার ক্রোধ উত্তবোত্তব 

বর্ধিত হয়। ততই সে ছলে বলে কৌশলে বহু বাজাকে বশীভূত ও নুহ্ৃদ্রূপে 
তাহাৰ বাজ্যের সৈম্তসমেত তাহাকেও যুদ্ধে অবতবণ করাইয়া বলবত্তা প্রকাশ 

কবিতে লাগিগ। এইবূপে সৈ্ত সংগ্রহ করত জবাসন্ধ অষ্টাদশমৰাব মথুবা৷ আক্র- 
মণেব উদ্ধোগ করিতেছে, এমন সময় কালযবন নামক এক মহাবলপবাক্রান্ত বীর 

মর্ত্যতূমিতে পরাক্রমশালী সমযোদ্ধা অবলোকন না করিয়! ছঃখিত হইলে, রঙ্গ প্রিয় 

দেবধি নাবদ অগ্নিতে দ্বতাহুতি দান জন্ত বৃষ্চিগণকে তাহার সমকক্ষ বীব বলিয়া 

বিজ্ঞ/পন করিলে, সে তিনকোটা শ্নেচ্ছ'সৈন্ত লইয়া যামবগণকে আক্রমণ ও পুবী 
অবরোধ করিণ। 

কৃষ্ণ সহসা! এই মহাবিপদ দেখিয়া বলদেবকে বলিলেন, কালযবনেব এইরূপ 
আক্রমণের সংবাদ শুনিলে জরাসন্ধ সুযোগ বুঝিয়া চিরে আক্রমণ করিবে 

তাহা হইলে আমৰা উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইব । এবং আমরা উভয়ে কাল 
যবনের সহিত যুদ্ধ দ্যাপুত থাকিলে বলবান্ জরাসন্ধ, হয় যহ্গণকে বিনাশ করিবে, 
না হয় ধরিয়া লইয়া যাইবে । অতএব অগ্ঠই মানবগণের ছুবধিগম্য সাগর-বেছিত 
একটা পুরী নিশ্মাণ করাইয়া! তাহাতে বান্ধবগণকে স্থাপন করিব। 
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ঘা রকালীল! ] শীর্ণ । ১৫ 
চি 

ইহা বলিয়া! তিনি সমুদ্র মধ্যে ঘাদশ যোজন পরিমিত স্থানে ছর্গ এবং তন্মধ্যে 
অদ্ভূত নগর নির্মাণ কবিলেন। তাহাতে বিশ্বকর্মা বিজ্ঞান ও শিল্প নৈপুণ্য দৃষ্টি- 
গোচর হইতে লাগিল। বাস গৃহ নির্মাণে উপযুক্ত স্থান বাখিয়া বাজমার্গ এবং 

অঙ্গন সকল সুনিশ্মিত হইল। স্থানে স্থানে দেবতরু, লতা! সমন্বিত বহু বু উদ্ভান 

ও উপবন, এবং অত্রম্পর্ণীস্বর্ণচূড় স্ফটিক নির্মিত সৌম সৌধবাজি, অত্যুচ্চ বিশাল 
স্প্ত/দি পবিশোভতি তোরণবুন্দ সমলম্কৃত হুইয়| দর্শককে অতুলানন্দ দান কবিতে 
লাগিল। লৌহ ও পিত্তল নিশ্মিত অশ্ব ও বন্ধনশ।লা1 এবং দ্বর্ণকুস্ত পবিশোভিত 

পদ্মবাগাদি মণি নিশ্মিত শিখব, মঙামাবকততল-বিশিষ্ট স্থবর্ণময় গৃহ সমূহ নগবীব 
অপূর্বব শোভা সম্পদ পবিবদ্ধিত কবিয়! ভূতলে ইন্ত্রপুবীকেও দৌনা্যয লজ্জা প্রদান 
করিতে লাগিল! 

নগবেব চারিপার্থে বাস্ত ও গ্রামা দেবতা! সমূহেব গৃহ, চন্দ্রশালাদি পবিবেষ্টিত 
হইয় অপুর্ব শোভা পাইতে লাগিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিঘ, বৈশ্য ও শূদ্র এই চাবি" 

বর্ণেব জনমগুলী নগরের চারিদিক পবিব্যাপ্ত কবিয়। আনন্দ বসখান কাবিতে 

ল।গিলেন। 

দেববাজ ইন্দ্র তথায় দেবলভা ৪ পাবিজাত বৃক্ষ প্রেবণ কবিলেন। সেখানে 

বাস কবিষ! মানৰগণ মর্ত্যধর্ম্ম (ক্ষুংপিপ[সাদি ও অপমৃত্যু) হইতে [বমুক্ত হইলেন। 

বকণ মনেব স্ায় দ্রুতগামী গ্তামবর্ণ, একবর্ণ ও শ্বেতবঙ্গ বিশিষ্ট বছ অশ্ব, কুবেব 

অষ্টনিধি এবং লোকপাল সকল স্ব স্ব এশ্বধ্য উপহাৰ প্রদান কবিলেন! ভগবান্ 
অন্ান্ত [সদ্ধগণকে অধিকাব সাধন জগ্ত যে যে আধিপত্য দান ববিয়াছিলেন, 

তাহাবাও আনন্দ সহকাঁবে ভূতলে অবতীর্ণ সিদ্ষেশ্ববেশ্বব স্িহ্রিকে সেই সমুদয় 

প্রত্যর্পণ কবিরা ক্ৃতজ্ঞতাব সহিত আপনাদ্িগকে ক্বতকুতার্থ জ্ঞান কবিতে 

লাগিলেন । + 

এইরূপে দ্বাবাকাপুবী সর্ব সম্পর্দেব আাকব হইলে সর্ধশক্তিমান্ ভক্ত-ছুঃখহাবী 

হবি, যোগপ্রভাবে সকলেব অজ্ঞতসাবে আপন বন্ধগণকে আকর্ষণ ও সেই 

ছুর্গমধ্যে স্থাপন কধত মথুবায় প্রত্যাগমন পূর্বক বলদেবের সহিত মন্ত্রণা করিয়! 
বলিলেন “আপনি এইস্থানে থাকিয়! প্রঞ্জাপালন করুন, আমি কাল যবনকে 
বিনাশ কবিয়া আসি।” ইহ! বলিয়। তিনি পদ্মমলী ও নিরাধুধ হইগা পুবদ্ধার 
দিয়! বহিগগত হইলেন। 



জ্াতল শন শব শ্! 

১0০)১-- 

হে।ভের সম্মুখে যদি ফাদ পাতা যায় 

পণ্ড পক্ষী সাপ মাছ কে কোথ৷ এড়ায় ? 

সমুদিত চন্দ্রেব গ্তায় প্রিরদর্শন, হ্যামন্থন্দবঃ গীতপট্টবাস, শ্রীবংসলাঞ্চিত, 
কৌস্বভ-পবিশোভিত সুবিশা ল-বক্ষঃ, কছুগ্রীব, দীর্ঘস্থুল চতুর্বাহু, নবোদগ ত কোক- 

নদ সদৃশ রক্তবাগ বঞ্জিত প্রসন্নে।জ্ৰল নয়ন, ভুবন মনোহব ন্বশু্রহান্ত, মকব-বুগুল 

সমবন্কৃত মুখাববিন্দ, দিব্যগন্ধোস্তাসিত বনমালী মঙ্কান্ পুরুষকে পুবী নিশ্রা্ত 

হগতে দেখিয়া! কালযবন তাহাকে দেবধি নাবদ বর্ণিত মুকুন্দ বলিয়াই অবধণণ 
কাঁবল। এবং তাহাকে নিরস্ত্র ও পাচাবী দেখিয়া “আমিও নিবস্ত্র ও পচাবী 

হইর! হাব সহিত যুদ্ধ করিব !* এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া যোগীগণেব দুশ্প্রাপ্য 
রণবিমুখ কুষ্ণকে ধবিবাব জন্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। 

সেই নখনীত কোমল, নবঘনপ্তাম অজাতশক্র নবীনকিশে।ব মুকুন্দকে দর্শন 

করিয়! তাহাব সমর-কণ্ন প্রবল হইয়া উঠিল। সে সেই কুন্ুম-পেলবাঙ্গ নবীন 

বালককে দর্শন কবিয়া অতি স্থুণভ বিজয়াশাব লোভে উন্মন্ হইয়া! উঠিল । মনে 

মনে দেবধি নাবদেৰ পিভৃপিতামহকেও যে কত পিও প্রদান কবিল তাহাব হয়ত 

নাই ! কারণ, সে দেখিল, নাবদ তাহাকে ঠকাইকছে। যেহেতু একটা অর্বাচীন 
হুপ্ধপোষ্য শিশুব সহিত যুদ্ধে আহ্বান করাইয়া! লোক সমাজে তাহাকে উপহাসাম্পদ 

কবানই তাহাব উদ্দো্ত! আচ্ছা, অগ্রে এই মলয়ঞ্-নীতল, বিচিত্র বেশভূষাবাবী 

অপূর্বব বিলাসী, নবীন বনমালীকে বমালয়ে প্রেরণ কর! যাক, তাহাব পব নাবদকে 

তাহাব তীব্র পবিহাপেব মর্ম ভাল কবিয়াই বুঝাইব ! যাহাকে এক চপেটাঘাতেই 

যম।লয়ে প্রবণ কঝা যায়, তাহাব সহিত যুদ্ধেব জন্ত তিন কোটা সৈন্ত সমাবেশ !-_ 

ছিছি কি লঙ্জাব কর্থী! শুধু লজ্জা? লাঙ্ছনাও ত কম নহে! এত অশ্ব, বথ, 
গজ, শিবিব, রসদ, সৈম্তসজ্জা, এত উদ্তোগ আয়োজন ! বাস্তবিকই বিচিত্র 

পরিহাস ! মশ। মাবিতে কামান পাতা ! 



ছবারকালীল *  হীরু্ছ। ৯৭ 
টস উনিই সনি বলি উন স্ নন 

ইত্যাদি কনা বর্তই প্রব হইতে লাগিল, দেবর্ষি লারমের লিরুধ্যারৎ অই 

উদ্ধাব হইতে জাগিলেন। কি ভাঙারও আর সমর'নই। দায়া-সুধের খত 
লোভ দেখাই! তিনি তাহার লমর-কগুতি প্রবর্ধদ জঙ্ঠ অতি নিকট হাই হণ 
ছবিতে লরগিলেন |. ববনেশ্বর কীলবনন আশার উৎদুর হইয়। ভীককঙে ধরি খরি 
কবিয়াও ধরিতে পারিল না। লীরু্ মাত এবহাঁত' ব্যবধান দেখাইয়া, গগন 
কবিতে লাগিলেন । সে যতই তাহাকে ধধিতে ন! পাবে ততই আএকেগ সহিত 

কষে দৃপ্ত ঘর্ষণ কবির! উত্তেজিত হইয়া! বেগে দৌড়িতে আরম করে। প্রঃ ভন . 
যেন হঠাৎ একটু সরিয়। গেলেন, এইরূপ ভাব দেখাইরা, সেইগ্প ব্যবধান চ্িতে 
লাগিলেন । *ক্ুতকার্ধ) হতে না পাবিয়া! বন অধিরতব কজোদে ছবিও উৎসাহে 

উত্তেজিত হুইগ্না “ধরিলেই এই কাপুরুষকে নখে ছিড়ির! ফেলিৰ” খইরূপ মাকে 
কবিয়া তীরবেগে ছুটিতে লাগিল ? 

অনিস্ত্-লীলামক্র হবি তাহাকে এই প্রকান্থ প্রলোভনে গ্রন্ুন্ধ কঙ্গিনা] অতি 

দুববর্তা প্রদেশে লইঙ্গা গিয়া এক পর্বত গুহাত্যন্তবে প্রবেশে উপক্রম কবিলে, খবন 
তাহাকে সন্বোখন কবিষা বলিল “ওহে! যদুবংশে জন্ম গ্রহণ কবি কাপুরুষেব 

স্তার তোমাৰ এইপ্রকাবে পল রন সঙ্গত নহে 1” জীর্ণ এই তিথর্কীরের কোন উত্তকন 
ন] দিম! বা ফিরিয়া না চাহেয়। বেগে খুহাত্যস্তবে প্রবেশ করিলে, কাল্যবনও 

'তিলার্ধ বিলম্ব না কবি! তন্মধো প্রবেশ কৰত কোন পুরুষকে তথায় দেখির! 
ৰলিল-_“এই ধূর্ত আমাকে এত দুরে আনয়ন কবির! সাধুর ভার এইখানে শয়ন 
করিয়া আছে।” ইহ! বলিয়াই ক্রোধোজন্ত প্রতিহন্ছ্যানুসন্ধিৎ অদ্ধিতীক্-বীঘা- 

হক্কাব যবনেশ্বব, বাজদেব ভবে সেই নিদ্রিত পুরুষকে ভীষণ কো, পদবঘাত্ত করিলে, 

দীর্ঘকাল নিদ্রিত সেই ব্যক্তি অত্যন্ত আহত হইয়া সত্রোেধে সহব চ্ষুকমিলম পয়ত 
পার্খস্থ কালমবনকে দৃর্টিগোচর করিলের। তীহাব সেই রোষ বহারিত ভীঙে দুটি 
সমুদ্ূত প্রচণ্ড অগ্ি, নি্গিষয মধ্যে খেই দাস্িক্ষ যব্দকে ভন্মীভুত করিরা ফেলিল ! 
পাধণড শেষ বুহুর্বে দেখি! গেল যে, ধন রানের অহঙ্কার, তেক্টবীর্ষোর অহধার, | 
জীবন ধোবনেন অহস্কাব, কাঁলেধ এক ছুৎকারে লিমিংম ৫কাখার ছিশিরা বায ! 

কবি বশিশ্বাছেন ৫. 
. ধু জন ধোবদের ধীর কয় মন, 

জান নাঁ যে নিদিধে হয়ে কলি শন 

1৭] 



১৮ তীববচ। '[দ্বারফার্দীলা' 

ইক্ষ [কু বংশীয় মান্ধাতা তনয় বেদ-ত্রাঙ্গণ-হিতকারী সত্যসন্ধ রাজা মুচুকুদ্দ 
দেবগণের প্রার্থনায় হবর্ণন়াঙ্জো গমন ঝয়ত বহুকাল দেবার অন্্রগণের সহিত 
যুদ্ধ করিয়া তাহাদের রক্ষা) করেন। অনন্তর দেবগণ দ্বর্গলোক পালক কাত 
কেয়ক পাইয়া অতি শ্রাস্ত মচুকুন্দকে বিশ্রা্দ কপ্সিতে অন্গুবোধ, করিলে দেবাত্ত 
নিদ্রা লা করিয়। তিনি এ গুহা! মধ্যে প্রবেশ করত নিজ্রিত হয়েন। দেবতাব! 

তাহাকে ইহাও বর দেন ঘে, যে অসময়ে নিদ্রা! ভাঙ্লাইবে, সে আপনার দৃষ্টিপাত 

মাত্রেই ভঙ্মীভূত হইয়া যাইবে ! ৮ 
শ্রীকফের কৌশলে মুচুকুন্ধ কর্তৃক কালধবন নিহত হইলে ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী 

হরি তাহাকে দর্শন দানে আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন)? মুচুকুন্দ 
নবজলধরস্তাম, পীতপট্টবসন, প্রীবৎসকৌস্রতশোভন, চতুতু'্জ, বৈজয়স্তীষাল্যধর 
উৎফুল্লানন, মকগকুগডলধারী, সপ্রেমহাস্য-নিরীক্ষণ, নবকিশোরনটবর, মন্ত- 
মাতঙ্গ-বলশালী সর্বাজনূন্দর নরোত্তম পুরুষের অত্যুজ্ছল অঙ্গজ্যোতিঃ এর্শন 

করির। আনন্দ, ভক্তি ও সম্ত্রমশঙ্কাম আকুল হুইয়! নাম জিজ্তাস! করিলে, 
তিমি বলিলেন ”“রাজন! আমার জন্ম কর্ম নাম অনস্ত বলিয়া আমিই তাহা 
গণনার শেষ কম্িতে পারি নাই? অন্তে কি প্রকারে তাহা নির্ধারণ করিবে ? 

বহু জন্গেক্ চেষ্টায় কেহ পৃথিবীর, ধুলিকণার পরিমাণ করিলেও করিতে পারে ) 
বিস্ত আমার গুণ, বর্শা, নাম ও জন্মাদির পরিমাণ কেহই করিতে পারে না। 

ধর্মরক্ষা ও পৃথিবীর ভার হরণের জন্ত বর্গ! প্রার্থন! কবিলে তাহার প্রার্থনায় 

আমি বছুকূলে বন্ুদেব গৃছে 'আবিভূতি হইয়াছি / এইজন্য লোফে আমাকে 

বাস্থদেব বলে। কালনেমী ও কংস আম! কর্তৃকই নিহত হইয্মাছে। সাধুগণের 
অনিষ্ঠকারী প্রলন্থাঙ্গি অন্থুরকেও আগ্বি বিনাশ করিয়াছি। আমারই কৌশলে 
আপনার উ্রদৃষ্টি দ্বার! এই কালষবন বিন হইল। পূর্ব ' আপনি তক্তবৎসল 
বলিয়া অনেক প্রার্থনা! করিয়াছেন, আপনার আনন্দের নিমিত্তই আমি এই 

গুহায় আসিয়াহছি-। 
ছে রাজন! বর প্রার্থনা! করুন ; জমি 'সকল রকম অভিলাষ পূর্ণ করিতে 

পারি। প্রার্থনা করিনা আমাকে পাইলে কোন জীব জার কষ্ট পার না।” 
সুচুকুল্দ দেবাদিদেব দি ০ আনিয়া উীকফকে প্রণাদ কমু 

বলিতে লাগিলেন 2. 



স্বাধকালীল! ] শ্রীকফঃ। ৯৯ 

“ছে ভগবন! '্সপনার মায়ায় মুগ্ধ নরনারী অনর্থকেই অর্থ যনে করিয়! 
হ্বখেব আশ।র সংসাবে অসহ্ যনতরণ। সহ করে। কিন্তু উত্তরোত্তর ছঃখ ভিন সুখ 
পালননা। এই কর্মমভৃূমিতে অতি ভাগ্যবলে, ভগবৎ ব্বপায় জীব অবিকলাঙ 
মম্যাদেহ লাভ করিয়া লোভ বশে অসন্দ্ধি প্রণোদিত হইয়া, তৃণ লোভে অন্ধকূপে 
পতিত পশুর স্তায় গৃহ খুত্রাদির মমতায় অধঃপতিত হয় ) আপনার এ্রচরণ ভজন! 
কবে না। 

হে অজিত! রাজাধন সম্পদাদিব গর্বে গর্বিত, দেহাম্মবুদ্ধিযুক্ত, স্ত্রী পুত্রাদিনর 
মায়ামুগ্ধ 'অত্যাসক্ত নৃপতি যে আমি, আমার এতাবৎকাল অসৎ চিন্তায় অকারণ 

অতিবাহিত হইয়াছে। ক্ষণতন্থুব ঘট-সদূশ এই দেছে “আমি রাজ এই 

অভিমানে কত শত সহঅ হত্তাস্বরথপদাতি পরিবৃত হইয়া ভগবানকে উপেক্ষা 
কবত অহঙ্কারে পৃথথবী পর্যাউনে আকাবণ অমুল/ সময় যাপন করিয়াছি। 
থে ধ্যক্তি নিত্য নব নব বিষয় ভোগেব আকাজ্জায় ভগবন্াম একবারও মনে করে 
ন। ? আবাব একবাব ভোগন্থথ পাইলে পুনরায় অভিনব ভোগবাঞ্ছ। করে, ভাদৃশ 

ব্যক্তিকে, জিহ্বা লেহনে ক্ষুধার্ত কালসর্পের মূধিক প্রহণবৎ কালরূপী আপনিও 
তাচাকে সহসা গ্রহণ করিয়া তাহাব ভোগাকাজ্ঞগ চূর্ণ করিয়! দেন। যেদেহ কত' 

সোহাগে, কত যত্বে লালিত পালিত, হীবা. মষ্জি মাণিক্য ভূষিত, হস্তযশ্বরখবাহিত, 
ভেগবিল।স-সেবিত হইয়া কত আদব অভ্যর্থনা, কত বীরত্ব পৌরুষ, কত মান 

সম্্রম লাভ করিয়াছে, সেই দেহুই ভবদীয় অমোঘ কা'লশক্তি প্রভাবে প্রাপিগণের 
উদরস্থ হইলে মলমৃত্র, প্রোথিত হইলে কীট এবং দগ্ধ হইলে ভন্মরূপে পরিণত হয় । 
হে নাথ! যে দিশ্বিজরী জগতের নৃপতিগণ কর্তৃক পুজিত হয়, সে এ প্রকার 
অভয্চ সন্মান ল[ভ কবিয়াও মায়াবশে সুখ হূঃখাদি সন্কুল গৃহে স্ত্রী-পরতন্ত্র হইয়া 
পবিচালিত ছয়! তাহাৰ বলবীর্ধয, বশ£উ) অনারাসেই মায়াবিনী স্ত্রী করতলগত 
কবির! জ্ঞনবৈরাগ্যকে চিরান্ধকারে নিমগ্ন করে! সে. ভগবান ভুলিয়া স্ত্রীর 

নিকট পরাজিত হয় ! 
কেহ কেহ জ্ঞান বৈরাগ্য রি পূর্বক ইন্তাত্ব লান্ধের কামনায় ত্রহ্ধচর্ধ্য, 

তপস্যা ও দানাদি কাধে রত হুইয়া আকাঙ্ঞা-মরীচিকার জীবন বিসর্জন করত 

তোগ“তৃফণায় জর্জরিত হয় !' সততা প্রন্কত সুখ পার না! 
ছে তগবন্! যখন সংসার-ভুমণকারীর পাপ নয় হয আসে, তখনই তাহার 
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সংসঙ্গ লাভ হয়। অনস্তর সেই পুণ্যফলে ভক্তজনপ্রিয পরাৎপর পবমেশ্বর 

আপনাতে মতি হন্ন। নৃপতিগণ বাজ্যলোত পবিত্যাগ কবিবাব জন্ত গন বন বা 

পর্বতকন্দবে একাস্তমনে তপম্বা করিয়া তাহ! অন্ন কবেন। কিন্তু হে 

সর্বেশ্বব! আমার প্রতি আপনা বিশেষ কৃপায় তাহা অনায়াসেই নিবুন্ 
হইয়াছে। প্রীভো | পবম ভক্তগণেব একান্ত প্রার্থনীগন আপনাব শ্রীচবণ সেবা 
ভিন্ন আব কোন প্রার্থনাই আমাব নাই। আপনাকে লাভ করিয়া আব কোন্ 
ভাগাবান্ বন্ধন-সাধক বব প্রার্থনা কবে? বনস্তঃমপ্তটণের কথা দূবে যাউক, 

সন্বগুপাত্সিকা কামনাও বন্ধন! তাহাও প্রার্থনা! কবি না) কেখল ত্রিশুণাতীত 

শ্রীচরণ ঘেঘাই কামনা করি। 
হে আশ্রিত জনপালক পবমাত্মন্ পরতো! এই কর্মভুমিতে দীর্ঘক।ল ভোগ 

বাসনান্স অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়র্ূপ পবম শক্রগণ কর্তৃক প্রতাবিত হুইঘ! কণ্্মকল ভোগে 
নিপীড়িচ ছিলাম, এক্ষণে একান্ত দৈব বশতঃ জনন মবণ শঙ্কা! শূন্য অমৃত শ্বরূপ " 
আপনাব পা্পল্প আশ্রয় পাইয়া শাস্তি লাভ কবিলাম। হেনাথ! আবযেন 

ভে।গ-বাঁদনাকপ কুম্তিপাকে পড়ি? চবণ ছাড় না হই । আমায় এই বিপদ হইতে, 
রক্ষ। করুন। | 

রাজ মুচুকুন্দের এইরপ প্রার্থনা শুনিয়া শরীক) বলিলেন ১- ছে মহাবাজ ! 

আমি বহু বছর ববদানেব লোভ প্রদর্শন কবিলেও তোমাৰ মতি তাহাতে প্রনুন্ধ 

হইল ল! দেখির। আনন্দিত হইয়াছি। তোমাক মতি অতি নির্মল ও 
"বামনা শৃন্ত । তোমাকে যে সমুদয় ববদানেব অঙ্গীকাব কবিয়াছিলাম। 
তাহা তোমাব নির্শল স্বভাবের পুরক্কাব শ্বকূপ ;--পতনেব নিযামক নহে। কা'ব 
একাস্ত ভক্তগণেক চিত্ত কখনও ভোগ-বাসনায় আসক্ত ও কলুধিত হয় লা। হে 

রাজন্। অভক্ক অষ্টাঙ্ন যোগানুষ্ানকারীব চিত্ত প্রাণায়ামাদি দ্বাৰা আমাতে 

অভিনিবিষ্ট হলেও বানন! শুন্ত নহে। সেইজন্ক ভোগারদির সম্ভাবনা উপস্থিত 
হইলেও তাঙ্গাদেব চিত্ত কখনও কখনও ভোগ ম্পৃ্থায় চঞ্চল হইয়! উঠে! 

প্রকৃত ভন্ক, আনাতে আব্মবিসর্জন করিয! অতি কিনি সহত 

আমাধ কুপ:লাভেরই আকাঙ্জী করে। 
ভূমি আমাতে যতি রাখিয়া! পৃথিবীয় সর্বত্র যথেচ্ছ বিচরণ কব! আশীর্বাদ 

করি আমাতে তোমাব এইরূপ এঁকান্তিক ভক্তি চিরকালই থাকুক । 



্বারফালীলা] . শ্রীকফ। ৮ 
[রসের 

রাজন! তুমি ক্ষাত্রবর্ধানুযার্গী মৃগর! ব্যপদেশে বহু জন্ত খিনাশ কবিক্বাছ 
অতএব আমাকে আশ্রর কবিরা 'আমাতে মন রাধিকা! তপসম দ্বারা সেই সমুদয় 

হিংস৷ জনিত পাপ ক্ষয় কর। পবলান্মে তুমি সর্ধভৃতের সুম্বত্তদ পরম ভক্ত ব্রাঙ্গণ 

হুইয়। আমাকেই পাইবে ।” 

্ী্ীব মকর পবমহংসদেব বলিয়াছেন )-_”লউ কুমার আগে ফল, তার প্র' 

ফুল হয়|” অর্থাৎ আগে তিনি মহামারাব দর্শন.লাড়ে কৃতককতার্থ হয়েন, পৰে 
তপস্যা কবেন। এখানে শ্রীল তহাই বঙগিতেছেন। মুদ্ুকুন্দ তাহাব দর্শন 
লাতে কৃতরুতার্থ হইলেও তিনি পাপক্ষয়েব জন্ত তপস্যা করিতে উপদেশ দিলেন। 
অতএব কম্মক্ষয় না! হইলেও যে ভগবত প্রাপ্তি না ঘটে, বুঝি তাহা নহে । ভগবৎ 

কপাই জীবেব ভাঁঙ্য-নুল ৷ তীঁগব ইচ্ছাতেই সব হয়| ফুশ বইতে ফল হওয়াই 
প্রাকৃতিক নিয়ম । কিন্ত লাউ ক্রুমড়াদিতে তাকাব ব্যত্ঞ্রিম কবিয়াছেন? 
এইভীন্য শী হী বামকষ্ পবমহংসদেব ভগবৎ কৃপাকে বালকের ইচ্ছার সহ্ছিত তুলন! 

কবিশ্নাছেন। তিনি বলিয়াছেন,--বালক আপনাব পবিধেক্স বন্ত্রটা বগলে 

করিয়া দীড়াইপ্লা আছে, কত লোক তাহাব সেই কাপড় চাহিতেছে, সে তাহাদিগকে 

দিতেছে ন| ; ববং কাপড় ধবিকা! টানিলে চীৎক?ব কবিয়! কাদে! ত্বাবার এক 

ব্যক্তি রাস্ত! ধিরা চালরা যাইতেছে, সে তাহাকে কাপড় চাহে নাই, হয় ত' তাহার 

ক।পড়েন প্র-ত পে লক্ষাও কবে নাই, বালক দৌড়িয় গিয়া! তাহার হাতে কাপড় 
দিপা তাহ!কে বিপুল আনন্দিত কবিল |” ভগবানেব গ্বভাবও ঠিক বালকের মত। 
কখন কাহার প্রতি কৃপা কবেন তাহাব ইয়ত্তা নাই। তবে, যেমন বালকের সুস্থ 

পথ দিদা গমন কনা পথিক অযাচিত হইলেও বস্ত্র পায়, তদ্রপ বাহাবা ভগবানের 
সম্থুখহ্হ পথেব পিক, ভগন্বান্ তাহার্দিগকে কুপা কবিলেও করিতে পার়েন। 

জীব ভগবানেব কৃপ|গ(ভেব বাছ। কবিলে তাহাকে তীহাব সানিধ্য-লাত পথের 

পথিক হইতে হইবে । ূ 
তাহ! যাহাই হউক, সমস্যা কিন্তু কর্খেব! ভগবার্শন লাভ হইলেও 

কর্্মফেব ঘুঢাইতে জীবকেই কর্ম করিতে হইবে! ভগবান্ তাহাতে হস্তক্ষেপ 
কবিতে নাবাঁজ | কারণ সে কর্মই যে ভগবল্লাভের বিদ্যা !_-তাহাঁর মূল সুত্র 1 
মূলমন্ত্র! সেবিদ্যা না শিখিনে যে, এ বিদ্যা আয় হয় না__ইহার লাভ. 
লে।কণান জান! ধায় না। তাই ভতগবান্ দয়! করিয়াও তাহাকে প্রস্তত করিবার 
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জন্ত- তাহাকে দয়ার মর্যাদা বুঝাইবার জন্ত--তাহাকে, দয়ার সম্যবহারেক্স নিমিত. 
কর্ণ ঘাব। কর্ণ ক্ষত করিতে আদেশ দেন। 

ক্রিন্ত সর্কশক্তিমান্ ভগবান না পারেন কি? তাহার ইচ্ছায় রি কর্ণ ক্ষয় 
হয় না ?--তিনি কি লৌহকে স্বর্ণ কবিতে পাবেন না? পারেন। তাহাব 

ইচ্ছায় সবই হয়! তবে? তবে তিন কৃপণতা করেন কেন? তিনি যে 

দয়াময়! ভক্তকে আনন্দ দানই যে তীহাব উদ্দেশ্য ! ভক্ত অনুতে অণুতে 
পরমাণুতে পরমাণুতে "আনন ভগমগ হউক, ইহাই যে তাহাব ইচ্ছা! তাই তিনি 
তাহাকে চিনি করিতে নাবাজ!। ভক্ত যে চিনি হইতে চায় না;--ভক্ত ঘেঢায়, 

"চিনি হুওয়! চেয়ে চিনি খাওরা ভাল !”- অল্পে অল্পে আম্বাদ করিতে করিস্তে 

ভক্ত যে আনন্দ উপলব্ধি করে,-_যে রসে ডুবিয় যায়, ষে আস্ধবিহকপত! প্রকাশ 
করে, তাহাই যে তাহার ক্রীড়া। সেক্রীড়ায় সচ্চিদানন্দ শুদ্ধসত্ব জ্যেতিশয় 

ভগবান্ও যে আত্মতৃপ্তি অনুভব কবেন। তাই খেলাব সাঘী প্রস্তুত করিত্তে বুঝি 

তগথানের এ চাতুরী ! তাহা যাহাই হউক, ইহাব ভিততব এমন একটা কিছু গুপ্ত 
রহস্য আছে! যদি সর্বশক্তিমান ভগবান্ ভক্তকে চিনি করিয়! দেন, তবে তাহাকে 

আন্বাদন করিবে কে? আর সেই চিনি হওয়ায় তক্ষের সার্থকত! কি? ভগবানে 

ষে কত রস-_-কত আনন্দ, তাহ! তিনি ভক্তের মুখে প্রকাশ করেন। সে সন্ধান ন 

জানিলে জীব লোলুপ হইয়। দৌড়িবে কেন? জগতের জীবকে ক্ুপ! করিয়া সন্ধান 

দিবার জন্ত তাই তিনি ভক্তকে তাহাতে মন বাখিয়! কর্ম দ্বারা কর্ধ ক্ষয় 

করিতে উপদেশ দেন। জীব তাহাকে লইয়া আনন্দ করুক, ত্ীহার ব্বরূপোলব্ধি 
করিবার প্রয়াসে কর্মনকুশল হইয়া দান ধ্যানাদি কার্যে নিরত হউক,--জগতে সৎ- 

পথের-_সৎকর্ের প্রদর্শক হউক, জগৎ তাহাদের দৃষ্টান্তের অন্সষ্ণণ করিয়! উন্নতি ও 
আনন্দ লাভ করুক, এই জনই বুঝি সর্বশক্তিমান ভগবান্ তক্তকে অমৃত দৃষ্টিতে-_ 

অমৃতনিষেকে নিবিক্ত করিয়।- _গুণ কর্ণের অতীত করিয়াও কর্ম দ্বারা কর্ণক্ষয 

করিতে আদেশ করেন । 

যাহ! হউক, এদিকে যবন নিহত হইলে শরীক মথুবায় প্রত্যাগমন করিয়া 
নারকহীন ্নেঙ্ছগণর্কে অচিরেই বিন্মশ করত তাহাদের অতুল ধনরদ্ব বহু ম্ষ্ 
ও গবাদি ছ্বাব! দ্বারকায় প্রেরণ করিতে লাঁগিলেন। 

ইত্যবসরে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিনী মৈন্ত লইয়৷ জরাসন্ধ মখুর়ায় রামরুকে 
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আক্রমণ স্বীরিলে রলপ্রিয গ্রতৃদ্য অতি ভীতের স্তার ধন রস্থাদি পরিত্যাগ পূর্ধক 
বেগে দৌতিয়! বহু দুবস্থ প্রবর্তন নামক পর্বতের ভীষণ জঙ্গলে জাস্মগোপন 
ফরিলেন। 

এদিকে রামকুঞ্চকে ভীকব স্তায় বেগে পলার়ম করিতে দেখিয়া জরাসন্ধেব 
আনন্দের আর সীম! রহিল না । সেও সসৈন্তে তীহাদেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে 

লাগিল। এবং তথাক্স উপস্থিত হইয়! পর্বতের ঘম জঙ্গল তন্ন তর করিয়া! খু'জিল! 
গালিবর্ষণে পর্বত-কাস্তাধঘ জাসাইয়া দিল | কিন্তু যখন দেখিল যে বামন 
ভাহাতেও আত্ম প্রকাশ কবিলেন না, তখন সে পর্বতের 'টার্লিদিকে' অগ্নি 
প্রজাগিত করিয়! তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার মানস করত সৈম্তগণকে সেই কাধ 
নিয়োগ করিল। তাহাব! বছ তৃণ কাঠা সবার পর্ধত পরিবেষ্টন কত তাহাতে 
অগ্নি প্রধান করিল। অগ্নি পর্বত সান্নদেশ হুইতে ক্রমশঃ উর্ধীমুখে অভ্রভেদী 
লৈলিহ্ান জিহ্ব! টুবিস্ভাব কবত্ত ভীধণ হইতে ভীবণতর হইতে লাগিল দেখিয়া 

 ক্মামকুষঃ, প্রায় একাদশ যোজন উচ্চ পর্বত-গাত্র হইতে লশ্ঘর প্রদান পূর্ব্বক অগ্নি 
অতিক্রম করত-অরাসন্ধের অজ্ঞাতসাঁরে সমুদ্র মধ্যবর্তী নিজ পুবী ছ্বারক! নগবীতে 
প্রবেশ করিলেন। 

এদিকে অরাসর্ধ অগ্নির উত্তরোপর বর্ধমান তেজোরাশি নিরীক্ষণ করিয়া 
আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। দ্নেখিতে দেখিতে অত্যন্পনকাল মধ্যে জন্নি পর্বত 
কাস্তার গ্রাস করত শিখর দেশে আরোহণ করিল। পর্বতগাত্রস্থ সমুদয় তৃণ 
গুল, বন জঙ্গল পুড়িয়! ভম্মীভূত চইল দেখিয়া) জরাসন্ধ রামন্কঞ। ইহাদের লহিত 

ভশ্মসাৎ হইয়াছেন জানিয়া অত্যন্ত আনন্দে সসৈল্যো শ্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। 
ভগবানের মাক্গ! বুঝিবার সাধ্য কাহার? কেন তিনি এমন ভীরুত। প্রদর্শন 

ফরিলেন ? সথদশবার পুনঃপুনঃ জয়াপন্ধকে প়ৃদস্ত করিয়া আজ কেন আপনি 

হারিলেন? তাহাব কারণ অবস্তই আছে। কারণ ব্যতীত কার্য হয় না। থুঝি 
জরাসন্ধ দৃঢ়-গ্রাতিজ্ঞ হইয়া বাহির হুইয়/ছিল বে, এবার বদি রামন্ক্কে পরাজিত 
ও সংহাব করিতে না পারি তাহ! হইলে জন সমাজে আঁর এ কালা-মুখ দেখাইব 
না। জরাসন্ধ বীর-_দৃঢ়গ্রতিজ | তাহার মরণ-সংল্প কার্যে পরিধত হইবার 
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিপ। কিন্তু জর়াপন্ধ মরিলে তাহার যে উদ্দেস্ত সিদ্ধ হয়না! 

তাই সর্ধ্শক্কিমান্ সর্বজ্ঞ ভগবান বুঝি আপনি হারিয়া তাহাকে আনন্দ দান 



২ ইর। স্বারকানীল! | 

কবিগেন! বুঝি উদ্দেণা লিদ্ধির সহায়তার জন্ত, অথবা! তাহার নিধনক্কারীরপে 
অন্ত কাহাকেও যশশ্বী করাইবেন সেইঞ্ন্ত তাহার গ্রাথদান করিলেন! আবার 

শ্রীরফেব পরাজয়ের! প্রকাব ভেদে জবাসন্ধ অত্যন্ত আনন্দিত হইল! কারণ 

তাহার একটাও সেনার শরীরে বিদ্দুঘাত্রও রক্তপাত হুইপ না, অথচ তাহার মহা 
প্রতিবন্বী রামকুঞ। আগুণে গুড়ি ছা হইয়া! গেল! প্রগতে সে অগ্রতিদন্বী 

মহাশক্কিশানী হই উঠিল! ইহা চিন্তা, কবিতে করিতে মে তেজোদন্তে বীর- 

ভোগ্যা বনুদ্ধর! (উপভোগের বিকাট বন্পনা সুখে বিস্ফাব্িত হা বাঁজগণের হারে 

অতি ত্রাস সঞ্চারক নানাধিধ দুষরধ্য দাধনায়ৌজনের আশায় দিথিগিগ জানশূল্' 

হুইয়! পড়িল। ৰ 

যাহাহউক প্রীক্চেব এই কৌশলে বান্ধবগণ কিছু কালেব জন্থ মিরগদ্রব 
হইলেন। কাবণ কৃষ্ণকে জন্য বিষয়ে ব্যাপৃভ হইতে হইবে 5 অই তিনি এধিককার 

কায বুঝি একক্গ শেষ করিলেন। ৃ 

শর 
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জওম্ধিাঞী উঠত 

৬ 

বিমর্থয়াহ তীন্গক হুহ্তা! রুল্মিনী বিধাহযোগ্যা হইলে জীনিদিক হইতে 
বিবাহের সবন্ধ জানিতে লাগিজ।. বিদ্ধ কান্িণী ্রীককেব অসাধারণ গুণকর্ণ 
সবপযৌধ্ন; ধর্গোধী্য শ্রবধ করিব খোহিতা হইয়াছিলেন। তীম্মকরাঝের পাঁচ 
পুর মধ্যে জো রঝ ব্যতীত লকলেই, কুকের গুপপ্রা্ে যোহিত হই! ভীহাকেই, 
উপধুগ্র পাত্র হির্ব করিলে-রুঝ ভাহাতে বাধ! দিক! দম ঘোষের পুর কফ-বিেধী 
চেদিরাজ শিশ্ুপালকেই বর, নির্ধারণ করিরা বিবাহে আার়োগন করিতে ' 
লাগিল ।. ' 

রুল্পিনী ইহ গুনিয়া প্রহার গণিলেন ; হা মাথা আকাশ ভাদি পড়ি 
ক চিন্তন বিডোরা, হইয়া চগগের জলে বঙ্ষঃ কানাই! দিনরাত নাহার, খনি 
ও উদ্বেগে কাল যাপন করনত এই উগার স্থির. কিলেন বে, পেজ লিপিয়া কুষোর 
নিকট এক দূত প্রেরখ করিবেন । ক্কক তীহাকে নিলর্জা! ভাবিয়া ,ফি.বঞিবেন ' 
তাকে এরহণ কি এ্রজাখ্যান করিবেন, সেদিকে তাঁকাদৃক্পাত রহিল না! 
কষ্-চিন্তার' ' ধিতোর। হইয়া 'কফএ্রান্তির নিষির আবেগী তাধার:: পর, 

'লিিলের!. রি হাতি হি রিবা কারক রং 

অমতে পিই! অফিত হইতে লা. ২২ রঃ 

পন হযে ান জানাইযা, বহ্ কারু, সপ 
আনরন “করিবার জঙ্ব অতি সরল গন তে আরো করিলেন: 
আমণ, পরীর তদবৃহথা: জবলোকন কা সি ধার জী বেশে 

ছবরকার ধাজ কিন |, 
রক্ষণ ক্প্সিমীক..ধেই অতি বিপর আশ্রহোৎক্ঠীকুল, তাক শরণ কয়ত পথে 

| ৪] 
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। বিলম্ব বা বিশ্রাম না কবিম্বা অতি দ্রতপদে দ্বারকায় উপনীত হইয়া রণ দর্শনের 

অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে দ্বার পালগণ তাঁহাকে কৃষ্ণ সমীপে লইয়া গেল। তিনি 

দেখিলেন আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকষ্ণ স্তববর্ণীসনে সমুপবিষ্ট। 
শরীক খুলিধূসরিত চরণ, অতিপথশ্রান্ত, ন্বধশ্মনি্, সরল ন্ুপ্রসন্নবদন 

ব্রাহ্মণকে সহস! সম্মুখে দর্শন করিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে আসন হুইতে উঠি 

আগ্রহাকুল সাদর আহ্বানে অভ্যর্থনা করত ত্ীহাকে আপন আসনে উপবেশন 

করাইলেন। 

অনন্তর পর্দ প্রক্ষালন, স্গানাহার ও নিদ্রাদি ঘা! ব্রার্গাণের সম্যক শ্রান্তিদুব 
হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার পদ সেবা করতে করিতে অব্যগ্রভাবে ধীরে ধীয়ে কুশল 
প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। 

ধর্্বরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে ঘ্বিজবর ! সর্বদ| প্রফুল্ল মনে থাকিয়া 

অক্লেশে আপনাব ধর্শ সাধন হইতেছে ত? কাবণ, স্বধর্মণে অবিচল থাঁকিয়া 

ব্রাহ্মণ যদি যথালাভে সন্তষ্ট থাকেন, তবে প্রত্রাঙ্মণ্য ধর্মই সকল কামনা পূর্ণ 
করিতে সমর্থ হয়েন। অসম্তত্ট ব্রাহ্মণ সুরেশ্বর হইয়াও উত্তরোত্তর কামন! পীড়া 
অতিমাত্র পীড়িত ও চঞ্চল হইয়া! উঠেন । চ্থতরাং বহুকাল একভাবে শান্তিতে 

বাপন করিতে পারেন না । আর স্তপ্ট ব্যক্তি সাধারণ হইলেও সর্বদা শাস্তি লাভ 
করেন। যথালাভে সন্তষ্ট, স্বধণ্্ননিষ্ঠ, সর্বভূত্ত হিতে রত নিরহঙ্কার, শাস্ত স্বভাব 

সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণকে আমি অবনত মস্তকে বারম্বার প্রণাম'করি। 

হেব্রাক্ষণ! আপনাব কুশল ত? যেরাজার রাজ্যন্থ প্রজাকুল স্থখে বাস 
করে, সেই রাজ! আমার অতিশয় প্রিয় । 

হেব্রাঙ্গণ! যেখান হইতে যে কাধ্য সাধনের নিমিত্ত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া 
এখানে আসিয়াছেন্, যদি তাহা একাস্ত গৃহ ন! হয় তবে তাহা৷ আমায় বলুন, আমি 
আপনার কি প্রিয় কার্য সাধন করিব। 

ন্লিকুষের আজ্ঞা পাইয়। ব্রাঙ্গণ আদ্যোপান্ত সমুদক়্ বিবৃত করিয়। রুঝ্িনী 
গ্রদত্ত পত্রখানি তীহার হস্তে প্রদান কুরিলে তিনি তাহাকেই পত্রখানি পাঠ 

করিতে অনুরোধ করিল্লেন। ৃ 

বরাক্মণ দভানুহতি ব্যঞ্কক করুণ স্বরে পত্রধানি পাঠ করিতে আরম্ত 
করিলেন £-- 
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্রন্ব। গুণান্ ভুবননুন্মর শৃখভাং তে নির্বি্তা কর্ণবিবরৈ হরিতোহঙগ তাপং। 
রূপং দৃশাং দূশিমতামবিলার্ধ লাতং ্বধাচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥ 
কা ত্বাং মুকুন্দ মহতী কুণশীলরূপবিগ্থাবয়োন্রবিণধামভিরাত্মতুল্যং। 
ধীরা পতিং কুলবতী,ন বুণীত কন্তা কালে নৃসিংহ নরলোকমনোভিরামং ॥ 

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোহ্ত্র বিভে! বিবেছি। 
মা! বীবভাগমভিমর্যতু চৈস্ত আরাদেগামীযুবন্সু গপতে ব'লিমনুজাক্ষ ॥ 
পৃর্তেষ্ট-দত্তনিয়মব্্রত দেববিপ্রগু্বর্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ। 
আবা1ধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাঁণিং গৃন্কাতু মে ন দমঘোষ সতাদয়োহন্তে ॥ 

স্ব! ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্ গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পবীতঃ | 
নিশ্মধ্য চৈস্থমগধেশ বলং প্রস্থ মাং রাক্ষসেন বিধিনোধ্হ বীর্ধ্যশুক্কাং ॥ 

অন্তঃপুবান্তরচরীমনিহত্য বন্ধ,ং স্তামুদ্বহে কথমিতি প্রবদামু[পারং। 

পূর্ব্ছ্যবস্তি মহতী কুলদেব যাত্রা যন্তাং বহি নববধূ গিরিশামুপেরাৎ ॥ 
যন্তাজ্বি পঙ্কজরজঃন্গপনং মহাস্তো বাছস্ত্যমাপতিবিবাত্ম তমোপহত্যে। 
যস্মঘুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎ প্রসাদং অহ্ামসথন্ ব্রতক্কশান শতজন্মভিঃ সাৎ।॥ 

১৪1৫২।২৯--৩৫। 

অর্থাৎ হে ভুবনন্ুন্দর অচ্যুত ! শ্রোতৃবুনদেৰ হৃদয়-তাপহারী আপনার গুণ 

এবং চ্ষুম্ম।নৃদদিগের চক্ষুর প্রক্কৃত সার্থরুত৷ স্বরূপ আপনার অতুলনীয় রূপ লোক 
মুখে শুনিয়।৷ আমার চিত্ত লজ্জা পরিত্যাগ কবিয়া আপনাতেই আকৃষ্ট হইয়াছে । 

হেমুকুন্দ! বিবাহযোগ্যা বুদ্ধিমতী কুলনীলবতী কোন্ কন্তা, কুল, শীল, 
রূপ, বিচ্াা, ধন ও প্রভাবাদি ঘ্বার। সর্বজনপ্রিয় আপনাকে নিজযোগা পতি 
বলিয়। বরণ করিতে কামনা না৷ কবে? 

হে সর্বশক্তিমান! জামি আপনাকে পতিত্বে ববণ এবং আপনাতেই সর 
প্রকারে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি। আপনি দয়! কবির! এ স্থানে আগমন পূর্ব 
খানায় পন্থী বলির! গ্রহণ করুন, ইহাই আমার একাস্ত প্রার্থনা । দেখিষেন ধেন 
সিংহের তোগ্য শৃগগালে হরণ না করে। শিশুপাল যেন শীপ্র আসিয়া বীরের 
ভোগা আপনার দাসীকে স্পর্শ ন! করে, ইহাই পুনঃ পুনঃ প্রীর্থন1। 

ঘদি দমঘোষ পুভাদি অন্ত কেহ আনায় ম্পর্শ না করে, এবং 

বদি আমার একান্ত প্রার্থনীর ভগবান্ শ্রীবফ আচিয়া তমার গণি গ্রহণ 



২৮ .. শ্রীকক। [দ্বাবকালীলা ] 

করেন, তবেই বুগ্িব কৃপ, পুচ্ষরিণী আদি প্রতিষ্ঠা, দান নিয়ম, ব্রতোপবাস, যাগ 

যন্ত.১গুরু ও ব্রাহ্মণসজ্ছনাদি দ্বার! আমার ভগবদারাধন! সার্থক হুইয়াছে। 
হে অজিত! কল্য বিরাহের দ্বিন। অতএব আপনি অগ্তই প্রথমত: 

গুপ্তভাবে আগমন: করুন। পশ্চাৎ লেনাপতিগণে পরিবুত হুইয়া চেদিবাজ 

শিশুপাল ও মগধরাজ অরাসন্ধের সৈল্তসমুদ্র মন্থন করত বলপুর্ব্বক আমায় গ্রহণ 
করিরা রাক্ষস বিধানানুসারে।: বিবাহ করুন। যদি বলেন “তুমি অস্তঃপুবে 

অবস্থান কব, তোমার বন্ধগণকে সংহার না করিয়। কি প্রকাৰে তোমাকে 

বিবাহ করিব? তাহারও উপায় বনি,_ বিবাহের পুর্ব দিন আসাদেব 
কুল-প্রথানুসাবে কন্তাকে অস্তঃপুরের বহিঃস্থ কুলদেবী অশ্বিকার অর্চনা. 
করিতে পুবমহিলাগণে পবিবৃত হইয়া মহাষহোৎসবে যাত্রা করিতে হয়। 
আপনি উপযুক্ত সময় বুঝিয়৷ এ সময় আমায় হরণ করিতে পারেন। 

হে কমললোচন ! উমাপতির স্তায ব্রহ্মাদি লোকপালগণ আত্মজ্ঞান পরিশুদ্ধ 

কবিবার জন্ত আপনার যে পাদপন্স-ধুলি প্রার্থনা! করেন, বদি আমার ভাগ্যক্রমে 
তাহাতে বঞ্চিত হই, তবে আর জীবন ধাবণেৰ আবস্তক কি ? ব্রত নিয়মা্ি দ্বারা 

শরীব ক্রমশঃ কশ কবিয়া প্রাণত্যাগ কবিৰব! এবং এইরূপ শত শত জন্ম 

চেষ্টা কবিলেও কি আপনাব ক্কপ! হইবে ন! ? 
পত্র পাঠ শেষ হইলে ব্রাঙ্ষণ বলিলেন হে. ষহুপতে ! আমি এই সংবাদ 

লইয়া আসিয়াছি। এখন বিচাব কবিদ্বা যাহা কর্তব্য হয় করুন। 
ইহ] শুনিয়া! শ্রীকষঃ আনন্দিত চিত্তে ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, 

ছে সৌম! রুক্সিণী যেমন আমার জন্ত উৎকণ্ঠাকুলা, জামিও তদ্রুপ ফলিনীর 

জন্য উদ্িগ্ন হুইয়াছি। চিন্তায় রাত্রিতে আমার নিদ্রা হর, না। ততীগ্ঘফ 

রাজপুজ রুস্ম আমার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ চেদিরাজ শিশুপাজের সহিত বিবাহ 

সম্বন্ধ স্থির করিয়াছে, ইহা আমি পূর্বেই জানির়াছি। ফাঁকা! হউক, কান্ঠকে 
উন্মথন করিয়া লোকে যেদন অগ্নি গ্রহণ করে, আদিও ভজপ লিলজ্জ 

ক্ষত্রির়াধমগণকে বিমর্দিত ও পরাজিত করিয়া আমাগতগ্রাণা কুল্সিণীকে 

আনয়ন কক্সিব। 1 
ইছা বলিয়াই শ্রীরুষ্ণ দাক্ূককে রখ তত খারিতে আরা! করিলে, দা 

তি সন্বর তাহা চতুবন্থ সমন্বিত ও স্ুলজ্জিত করিয়া! আনয়ন: করিলেন। 



ৃ [ খাবকালীল ] ভীর্চ। হট 

গ্রীক. ত্রাঙ্গণের লহিত রথে আরোহণ করিয়া বেগে রখ চালনা কদিতে 
আদেশ করিলে এক রাত্র যধ্যেই রখ আনর্ত দেশ হইতে টিটি কারি 
উপস্থিত হুইল । 

শরীর তথায় উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, বিদর্ভ নগরে মহামহোৎসবের 
আয়োজন হইয়াছে । পুত্র-দ্েহা'কষ্ট রাজ! ভীম্মক শিশুপালকে কন্তা দাস 
জন্য সমুদয় আয়োজন কবিতেছেন। রাজপথ, চতুষ্পথ সমূহ পরিষ্ষাব পরিচ্ছন্ন, 
নানাবিধ ধ্বজপত্র পুম্পপল্পবে সুসজ্জিত, এবং স্থানে স্থানে বিরাট তোরণ 
গির্দিত হুইয়াছে ; বাগ ভাণ্ডে তাহ! মুখরিত হইয়া! অপূর্ব শ্ীধাৰণ কবিয়াছে। 
নানাবিধ বসনভূষণ ও মাল্যচন্দনে বিভূষিত হইয়া নর-নাবীগণ ও অর্ুর্ধ 
সজ্জিত মনোরম প্রাসাদশ্রেণী কালোপযোগী আননে। পুরীকে আনন্দিত 

করিয়াছে। রাজ! পিতৃ, দেব ও ভ্রাক্ষণগণেব অর্চন! করিয়। বথাশান্তর মঙ্গল 

কর্ম সম্পাদন, স্তোত্র পাঠ ও ভোজনারদদি করাইতেছেন। 
এবং এয়োগণ কন্তাকে দ্বান কবাইয়৷ তাহার হস্তে মঙ্গল সুর বীধিয়! বিবিধ 

বসন ভূষণে সজ্জিত করিতেছেন। শশ্বিজ্ঞ ব্রাঙ্মণগণ সাম, খক, যনুর্বোযোক্ত 

মন্ত্র ঘাবা কন্তাব রক্ষা বন্ধন কবিতেছেন। অথর্ব বেদজ্য পুরোহিত গ্রহ" 

শান্তি জন্য মন্ত্র পাঠ পূর্বক অগ্রিতে তি প্রদান করিতেছেন। রাজ 

সর্ধ-প্রকার বিধিবিদ্ প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণে স্বর্ণ, রৌপ্য, নানাবিধ বস্ত্র 

গুড় মিশ্রিত তিল লাড়ু ও বছ ধেনু দান করিতেছেন। 

আবার এদিকে চেপ্দিপতি দমঘোষ, পুত্র শিশুপাঁলের মঙ্গলের অন্ত মন্ত্র 
ব্রাহ্মণ দ্বাবা বিবাহোচিত নান্বীমুখাদি সমুদয় যাঙ্গলিক কার্য সম্পাদন 

করাই! মদশ্রাবী হস্তী সমূহ ও হেযমাল্য বিভূষিত রখনিচয়, পদা তি ও 
অশ্বারোহী সৈম্তগণে পরিবৃত হুইয়৷ পুভ্র শিলশুপাল সহিত কুঙ্ডিন. নগকে 

সমাগত হইলে বিদর্তরাজ ভীম্মক সাদরে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করত নির্দিষ্ট 
বালস্থানে লইয়৷ গেলেন। শান্ব, জবাসন্ধ, দত্তবন্র, বিদুরথ ও পৌুকাদি 
শিশুপালের বহু হিতিধী রাজগণও অসংখ্য হস্তাস্বরথ ও সৈল্ভাদি গধভিব্যাহানে 
মহ! আড়ত্ববে একে একে বিরর্ভ নগরে উপস্থিত হইতেছে ) ইহা, জব্গভ হইমা 
জ্রীক্ষের বুঝিতে বাকি রহিল মা! যে, ণইহারা! আমার প্রতি বিদ্বেয বশতঃ, 
পাছে আমি কন্ত! হরণ করি এই অন্ত ঘুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া আসিক্লাছে।” | 
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যাহ! হউক, কন্তা হরণ জন্ত শ্রীকষ্ষ একাকা বিদর্ভ নগবে গিক্াছেন এবং 

বিপক্ষ রাজগণও যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইতেছে, ইহা! অবগত হইয়৷ ভ্রাতৃম্গেহারষ্ট 
কষ্ণাগ্রজ বলদেব আত সত্বব চতুরঙ্গ সৈন্ত সমভিব্যাহারে কুগিন নগরে উপস্থিত 

হুইলেন। 

্রাঙ্মণকে পাঠাইয়। দিয়! রুক্সিণী কৃষ্ণ চিন্তায় তন্ময়ী হইলেন। আহার নিদ্রা 
ত্যাগ কবর কৃষ্ণ অনুধ্যানে মজিয়া রহিলেন। ভয়ে প্রাণ দুর দুরু করিয়! 

কাপিক়্। উঠিল ।-__ক্ শুফ হইতে লাগিল! কি জানিকিহয়! যদিতিনি 

প্রতাখ্যান করেন, তবে উপায় ? কত অমঙ্গল চিন্তায় তাহাকে আকুল করিয়া 

তুলিল। তিনি কষ বপ চিন্তায় উদ্দেশে কত সকাতব প্রার্থন৷ জানাইতে 

লাগিলেন। আবাব এদিকে যত সময় যাইতেছে, শিশুপালের সুহাদ রাজগণেব 

সনৈন্ে আগমনের বার্তী যত অবগত হইতেছেন, ভীম্মব ছুহিতা৷ রুক্সিণী ততই 

ভয় ও নিবাশায় উকঠাকুল হইতে লাগিলেন । তাহাব মনে কত রকমেব' কত 

চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল । কৃষ্ ধ্যানে__কৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর হইয়া চক্ষেব 

জণে বক্ঃ ভাসিতে লাগল। তিনি অতি মাত্র কাতত্তায় নীরবে বোদন কবিতে 

লাগিলেন_-“হাঁয়! হায়! আমাব ম্তায় অভাগিনী আব কে আছে? রাত্রি 

প্রভাত হইলে বিবাহ হইবে, কৈ এখনও ত কমললোচন কৃষ্ণ আসিলেন 

না। অনিন্দিতাত্বা কষ বোধ হয় আমাতে কিছু নিন্দার কারণ 
দর্শন করিয়াছেন) হয় ত, পত্র লেখাতেই আমাব ধু্তা প্রকাশ 

পাইয়াছে তাই বুঝবি তিনি আমাব পাণিগ্রহণ জন্য 'আগমন কবিতেছেন 

না! ভার হায়! আমিকি করি, কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আর কাহাকেও যে আমার 

এ দেহ স্পর্শ করিতে দিব না) আমি যে কৃষ্ণকেই আমার রূপ যৌবন, মান 

সন্ত্রষ, জীবন সর্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছি! আমি বে এখন কৃষ্ণ ব্যতীত আর 

কাহারই নহি, র্ুঞ্চ কি ইহা! বুঝিতেছেন নল! ? হে গোপেশ ! হে মনমোহন ! 

ছে সর্বান্তর্যযামিন্ চিত্তচোর | আমার রক্ষা কর, পাদপন্পে স্বান দাও, অল্পবুদ্ধি 
দাসী বদি কোন অপরাধ করিক্ন! থাকে তবে তাহ! এ যাত্রা ক্ষমা কর। একবার 

তোমার পাদপ্ দর্শন কবাও, তাহার পর আমার ভাগ্যে যাহা হুইবার হউক, 
তাহাতে আমাব কোন কষ্ট নাই। আনি বড় অস্থির! তোমায় না! দেখি! 

'আমার হৃদয় "সস যাতণায় কাতর ! আমি কি করি, কে আমার তোমার 
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সন্ধান বলির! দিবে ১০ তোমায় আমাব হৃঃখের কথা জানাইবে ! ছে ভগবান ! 

ছে মহেশ্বব ! হে গিরি তনগ্না সতি রুদ্রানি! দেবি গৌরি! তোময়াও কি আমার 

প্রতি বিরূপ হইলে ? তোমরাও কি এই হুতভাগিনীর প্রতি কৃপা করি! আমার 
প্রাণেশ্বর শগোবিন্দকে এখানে আনয়ন করিবে না? তাহার শ্রীচরণ দর্শন 

কবিয়! মরিলেও আপনাকে কৃতন্কতার্থ জ্ঞান করিব! মা হয়প্রিয়ে! তুই বদি 
হতভাগিনীর 'প্রতি ন। চাস্, তবে তোব মন্দিরেই এ দেহ ত্যাগ করিব!" 

ইত্যাদি দুশ্চিন্তায় কাতব হুইয়াও দেবী রুক্সিণী আশা ছাড়িতে পারিতেছেন 
না! মৃহর্দুহঃ ত্রাঙ্গণেব আগমন প্রতীক্ষায় অত্যন্ত ব্যাকুলতাব সহিও চারিদিকে 
ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন! এমন সময়, একান্ত অব্যতিচাবী সর্ধন্ব প্রদানকারী 
ভক্রেবও অগ্নি-পবীক্ষক দয়াময়েব দয়া হইল, তাহাব বামৌক, বাহু ও নেত্র 
স্পন্দিত হইল । শুভ লক্ষণ দর্শন কবিরা তিনি কথধিৎ সুস্থ হইয়া বস্ত্রাঞ্চলে 

অশ্রু মোচন কবত অনিন্যা-নন্দয অক্ি যুগণ উন্মীলিত করিলেই সন্মুধে সহান্ত 

বদন শান্তগতি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলেন। এবং সসম্ত্রমে তাহাকে প্রণাষ পুর্ববক 
তাহাব তদবস্থা অবলোকন কবির! কার্ধ্য সিদ্ধিব বিষয় তীহাব আর বুঝিতে 

বাকি রহিল না। তৎক্ষণাৎ তাহাব হুদয় আননো পূর্ণ হইয়া! উঠিল। তিনি 
ব্রাঙ্মণকে বহু সমাদর পূর্ব্বক হৃদয়কে শান্ত কবির! ধীব ভাবে ্রাহ্ষণের বথা 

শুনিবার জন্য অপেক্ষা! কবিতে লাগিলেন। যেন এক দণ্ডে ঝড় কোথায় উড়িয! 

গেল! ব্রাহ্মণ তাহাকে ধীর স্থিব দেখিয়৷ বিশ্মিত হইলেন। বুঝিলেন ইহা 
ঝড়ের পরেব অবস্থা । সব ভাঙ্গিয়৷ চুবিয়া ঝড় শ্রাস্ত হইয়াছে! কারণ, তিনি 
গোপন করিলেও ভাহাব মুখ চোখ এবং দেহ প্রচ ঝড়ের গত চিন্ধ প্রকাশ 

করিতেছিল। যাহ হউক, ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্ত করিয়া! বলিলেন পমা ! তোমাব কোন 
চিন্ত! নাই, শীত আগমন করিয়াছেন । তুমি শুনিয়! বিশেষ জানন্দিত হইবে যে, 

তিনিও তোমার জন্ত, তোমা অপেক্ষা বহুগুণে উদ্দিপ্ন। তিনিও যৃদ্ধার্থ প্রন্তত 

হইয়। আসিয়াছেন। তিনি আগমন করিয়াই বোধ হয় তোমার কাতর 
অবগত হুইয়। আমার শ্রীগ্ঘ তাহাব আগমন সংবাদ তোমায় জানাইতে জাদেশ 
করিয়াছেন]. আমি এখম চলিলাম। কিন্ত দেখিস মা যেন আমার 

ভুলিস্ না | 
ইছ। শুনিগ্না দেবী রুক্ষিণীর চিত্ত আনলে গদশদ হইয়া উঠিল। সুখে ভাষা 



৩২ ভীকঞ ৷ [ দ্বাবকালীলা ] 

ফুর্টিল না-চক্ষে অশ্রু ঝরিক়্! পড়িল! তিনি টি আনন্দবিহ্বলীক্কত 

ভনের ন্যায় জড়ীভূত হইয়া পরমাশ্রিয় ব্রাঙ্গণকে দানেন্র নিমিত প্রিয়বন্ত সম্মুখে 

কিছুই না দেখিয়! গললগীকুতবাসে নীরবে তাহার চরণে প্রণাম করিলেন। আহা ! 
বুঝি ব্রাঙ্মণের চন্ণে প্রণত ছওয়! অপেক্ষা জগতে আর শ্রেষ্ঠ বন্ধ কিছুই নাই! 

এদ্দিকে কন্তাব বিবাহ দর্শনার্থী হইয়া! বামরুষখ সমাগত হইক়্াছেন, ইহা 
অবগত হুইয়৷ বিদর্ভরাঙ্জ নান! বাস্তান্ি সহিত বছবিধ পৃজোপকয়ণ লইয়! 
তাহাদের অভ্যর্থন৷ এবং মধুপর্ক, অত্যুত্তম বস্ত্র ও বহুবিধ উপহ্কার প্রদান করিয়! 

তাহাদিগেব সৎকার কবিলেন। অনম্তর অন্থচরবর্গেব সহিত রামকু্ণেব 

বাসোপযোগী প্রাসাদশ্রেণী নির্ধাবণ করিয়! তাহাদের সাদর সম্বর্ধনা কৰবত 

গৃহে ফিত্বিলেনন। 

এই প্রকারে বাজ। সমাগত বাঞ্জন্তবর্গেব বল্, বিত্ত, শক্তি. সাহস, বয়স ও 

বাসনান্ুযায়ী বিবিধ প্রব্যাদি প্রদান কবিয়! ধথাবিধি সৎকার করিলেন। * 

শ্রীকফচ আসিয়ছেন, এ সংবাদ মৃহ্র্ত মধ্যে বিদর্ভ নগরে বিহ্যত্বেগে প্রচাবিত 

হওয়ায়, ভাহাব গুণ, কর্ণ ও কীর্তি শ্রবণ মুগ্ধ নরনারী, ত্াহাব অপরূপ রূপ দর্শন 
অন্য দলে দলে আসিয়! তাহার বাসাগৃহের সন্ধে উপস্থিত হইতে 
লাগিল। তাহা! লে।ক পবম্পবায় শ্রুত তাহার রূপগুণের সমঙি সমাবেশে 

মনে মনে যে অতুল সৌন্দরধ্যবাশি সম্পন কত কাল্পনিক মুষ্তি গড়িয়া রাখিয়াছিল, 
চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন অন্ত আজ তাহারা অতি আগ্রহে তাহাব যাথার্থ্য 

নিরুপণ করিতে আসিয়া, যে শ্রামনুন্দর মদনমোহন মূর্তি দেখিল, তাহাতে তাহাদের 
মনঃপ্রাণ, জীবন, যৌবন, ধর্শা কম্ম আত্ম-সর্ধস্ব সব ভাসিয়া গেল! তাহার! 
ক্লফ্-সুখ-পদ্মনধু পানে 1বভোব এবং জানন্দে তাহাদের চক্ষু বিস্ফারিত হুইল, 

প্রেমে তাহাদের হৃদয় উছলিয়া উঠিল! কাহাবও মুখে কোন কথা নাই! যে 
দর্শনের পুর্ধ্বে কত ৰাচালত! প্রকাশ করিয়াছে, সেও দৃষ্টিনাত্রেই চিত্রাপিতের 
স্তার দীড়াইয় রহিল মুখে কোন কথ না ফুটিলেও অন্তরে তাহাদের ভাবের 

শ্োভ প্রবাহিত হুইতে লাগিল £-০এ'কি রূপ! মানুষে কি এ রূপ সম্ভব? 
ভাবতে এত সৌনদধয ? কি ভাষায় এ সৌনর্য প্রকাশ বরা যায়? কি করনা 
এ মাধুর্ধ্যেব মৃত্তি গড়া! যায়? কোন যোগে এ রূপের সীম! নির্ধারিড হয়? 

বীহারা ই'হাব আন্মীয ব্বজন, বীঁভারা দিন রাত এ রাপ মাধুরী পান করিতেছেন, 
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তাহারাই ধন্ত 1' অহো! ! বাজকুমারী রুন্সিণী কি এত সৌভাগ্য হইবে ঘে, ইনি 

তাহার পতি হইবেন? আমাদের বদি বৎকিঞিৎও পুণ্য থাকে তবে তাহা লই! 
হে বিশ্ববিধাতঃ! ইহাকে আমাদের রুত্সিণীর পাণি-গ্রহণ প্রশ্নাসী* করুন। 
রুক্সিণী ইছাব সহধর্মিনী হইলে আমব! অন্ততঃ আর একবারও ইহার ভ্রীঠর়ণ 
দর্শন করিয়! জন্ম কর্ম'সফল করিতে পাবিৰ।” 

ইহ! ভাবিতে ভাবিতে নাবীগণ অতৃপ্ত অক্ষি এবং অফুরস্ত বাসন! লইয়া : 

সর্বস্ব অর্পণ করিয়া মনে মনে শ্রীকষ্জ চবণে লুটাইয়া অবশ হইয়া রহিল! বুঝি 

ভাবিত্তে লাগিল, হে বমণ ! একবাব কি চরণ স্পর্শ করিনা কৃতার্থ হইতে পারিব 

না ? হে বমণীমনচোর ! আমরা কৌডূহলাক্রাস্তা হইয়। দর্শন করিতে আসিয়া 

একি সর্ধ্বনাশ করিলাম! আব যে ফিরিবার বাসন! নাই! সতী .ধর্ম বলিয়। 

যদি কিছু থাকে তাহা তোমাৰ দর্শনেই বিলুপ্ত হইয়াছে। হউক, তাহাকে 
হেলায় বিসর্জান দিয় যদি অনস্ত নরকে অনস্তকাল পচিয়া মবিতে হয় তাহাও 

ভাল, তবু তোমায় যে ভ্বদয় হইতে নামাইতে পারিতেছি না! হে হৃদয়ব্জন ! . 
তোমার ন্তায় পতি বুঝি জগৎ সংসাবে আব নাই। যিনি এমনই কবিরা 

বলপূর্ববক চিত্ত চুবি কবিয়া অবাধ পতিত্ব কবিতে পারেন-_ তিনিই ত পতি! বে 
পতি, মনপ্রাণ, দেহ, ধর্ম, বাক্, বাসন! সর্বস্ব হবণ কবির তাহাতে মিশাইয়া 

লয়েন, তিনিই ত পতি । নতুবা নারীচিত্তহারী এমন মনচোর কে? জগতেব 
সমুদয় নাবীব মনোহারী তুমি বুঝি সেই জগৎ-পতি ! জগতেব সমুদয় নাবীব 

সৌন্দর্যেব খনি ! অথব! নারীচিভ্তহাবী চৌম্বক ! তোমায় কি সংজ্ঞায় অভিহিত 

কধিব, জানি না। “লুপ্তগাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়!” জগতেব সর্ব 

সৌন্দর্যের আধাবরূপিনী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া বুঝি তোমার দেহে আত্ম 

গোপন করিয়া আমাদেব স্তার অভাগিনীদগকে আকর্ষণ করিবাব জন্ত আকর্ণ 

বিস্ষারিত পন্মপলাশলোচন ছুইটাব ফাদ পাতিয়া রাখিয়াছেন ! অথবা, না না 

তাহাও ত নহে, তুমিই ত সর্ব সৌন্দধ্যের আধাব! তোমারই অপুর্ব অনন্ুতৃত 

পূর্ব-_অভাবনীয় জোতিঃসাগরে জাগতিক চিত্তবৃত্তি পতজবৃত্তি প্রাপ্ত হস! 

বৃহ্হত্ত ক্ষুদ্রকে আকর্ষণ করে, ইহাই জাগতিক নিঙ্গম! বোধ হয় তোমাব সকার 
বৃহৎ জগতে আর নাই ! তাই সর্ব জগৎ জ্ঞানতঃ অজ্ঞাত: তোমার দিকেই 
ধাবিত হইতেছে ! তুমি কি '্সামর! বলিতে পারি না, চিন্তাও করিতে পারি না, , 

| [ ৫. 
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তবে তোমায় দেখিয়াই আত্মহারা হুইয়াছি। আত্ম সম্বরণে আমাদেব শক্তি 
নাই। এত দয়! যখন করিয়াছ প্রভু, তখন চরণে স্থান দাও, এই কামন! । 
ইহা ভিন্ন আৰ কিছু বলিতেও পারি না, কারণ চিস্তাও অবশ হইয়। যাইতেছে! 

এইকধপে বিদর্ড নগরবাসী নরনারী দলে দলে কষ দর্শনে আগমন করিকা 

বিশ্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। 

এদিকে কুল-প্রথানুযারী কুলদেবী অস্বিকাব অর্চনার্থ সখি ও মাতৃগণে পবিবৃত 

হইয়া! কন্তা। রুঝ্সিনী অস্তঃপুব হইতে নির্গত হুইলে উত্ততান্ত্র মহাবলশীলী রাজপুরুষ- 
গণ তাহাদিগের রক্ষী রূপে চলিল। 

কন্ধ! সংযত-বাক্ হইয়। আশঙ্কাকুল চিত্তে মুকুনের চরণারবিন্ব ধ্যান করিতে 

করিতে ভবানীব মন্দিবাভিমুখে পদব্রজে গমন কবিতে লাগিলেন । 

অসংখ্য মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ভেবী, তুরী প্রভৃতি বাদ্ধ বাজিতে লাগিল। 

নানাবিধ উপহাব লইয়া সহস্র সহত্র বাববিলাসিনী, মাল্য, গন্ধ ও বস্ত্রীভরণ প্রভৃতি 

রাইয়। ব্রাহ্মণ পদ্ধীগণ এবং গায়ক, বাদক, সত, মাগধ ও বন্দী প্রভৃতি গীত বাগ্ত 

ও স্তব করিতে কবিতে কন্তাকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিল, রাজপথে 

মহামহোৎসব ও বিপুলানন্দের সধাব হইল ! 
অনস্তর দেবী-মন্দিবে গমন কবত মাতৃ ও সথীগণেব সহিত কুমারী হস্ত পদ 

ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া গুচি ও স্থিবচিত্তী হইয়া আচমন পূর্বক দেবীব নিকট 
গমন করিলে নিয়ুমজ্ঞা সাধবী বৃদ্ধ! ব্রাহ্মণ পত্বীগণ তীর্থ জল, চন্দন, অক্ষত, পুষ্প, 

বিষ্বদল, গন্ধ, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, ন্ুবর্ণমাল!, নানা'বিধ অলঙ্কার, পবণ, 

পুগ ( গুবাক ) ত্বাম্ুল, কণ্ঠনুত্র, ফল ও ইক্ষু আদি নানাবিধ পুজোপকরণ লইয়া 
পার্বতী পরমেস্ববেব পৃজ। কবাইলেন। 

তদনস্তব বিবাহ কলগরুণ জন্ত আপনাবাও হরপার্বতী পৃজ! করিয়া অর্থ প্রদ্দান 
করত আশীর্বাদ করিলে কন্তা! দেবী রুক্সিণী গললম্ীকুতবাসে দেবী ও ব্রাহ্গণ 

পদ্থীগণে প্রণাম পুর্ব্বক আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। এবং সভয়ে সর্বাস্তঃকরণে 
দেবীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, হে নঙ্গলম্বরূপা গণেশজননি ! 

তোমাকে ও তোমার গণেশাদি সন্তানগণে কোটা কোটী নমস্কার করি, আশীর্বাদ 
'করুন ভগবান্ শ্রীকুষ্* যেন আমার স্বামী হন 1 

পৃজাদি কার্য শেষ হইলে "সাবার শঙ্খ ঘণ্ট! মৃদঙ্গাদি বাগ্ধ বাজিয়। উঠিল, 



, [দ্বাবকালীল ] ভ্রীকষঃ। ৩৫ 

মহাকলরবে দেবালয়েব বিরাট প্রাঙ্গন ভরিয়া গেল। এবং শোভাযাতর! সুসন্বন্ধ 
হুইলে কন্ঠ মৌনব্রত পরিত্যাগ পূর্বক রদ্বাঙ্থুরীয় সুশোভিত হস্তে সথীর হস্ত 
ধাবণ করিয়৷ অদ্বিকার গৃহ হইতে বহির্গত হুইলেন। এটবাব ভীহার মুকুন্দচরণ 
ধ্যানেব এঁকাস্তিকত। শত সহস্র গুণ বন্ধিত ছইল। আশঙ্কায় তাহার হদর সুরু 
ছুরু করিয়৷ কীপিয়া উঠিল ;- চরণ যেন অবশ হইল! তিনি তি সাবধান 
হইয়৷ অতি কষ্টে অতি ধীর মস্থর গতিতে চলিতে আরম্ভ করিলেন । মনঃ মুকুন্দ 
চবণে রাখিয়া বাহ চক্ষে তাহা অবস্থান স্থান কোথায় তাহ নিরীক্ষণ এবং 

কন্যা দর্শনার্থা সমবেত রাজন্তবর্গের শ্রেণীবদ্ধ বথশ্রেণী দর্শন করিতে করিতে 

চলিলেন। কিন্তু যতই অগ্রসব হুইতেছেন তন্মধ্যে শ্ঠামস্ন্দব চিত্রচোর ক্ক্ধকে 

দর্শন না করিয়া ততই আশঙ্কাকুল ও উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন! ৃ্ 

' তাং দেবমাক্ামিব ধীর়মোহিনীং স্থুনধ্যমাম্ কুগুলমণ্ডিতাননাম্। 
শ্বামাং নিতন্বার্পিতবত্বমেখলাং ব্যঞংস্তনীং কুস্তলশক্কিতেক্ষণাম্ 1 
শুচিশ্মিতাং বিশ্বফলাধবহ্যতিং শোণারনানদ্বিজকুদ্দকুট্যলাম্ । 
পদ] চলন্তীং কলহংসগাঁমিনীং শিঞ্জংকলাম্ুপুরধামশোভিন! । 

বিলোক্য বীরা মুমুহুঃ সমাগত বশস্থিনস্তৎকৃতনৃচ্ছয়া্দিতাঃ ॥ ১০1৫৩ অঃ 

এদিকে রাজন্যবর্গ সোৎস্থুক নয়নে মস্থবগমনা কুমাবীর সৌনার্য্য-স্থধা পান 

করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কুমারী দেবমাক্সাব স্তায় ধীব- _সংযমী ব্যক্তি 
দিগেরও মোহে।ৎপাদঘকাবিনী 1 তাহার ক্ষীণ কটি অতি মনোরম; কুগুলপ্রভা 
সমুহ্তাসিত অনিন্বান্থন্দব বদনমণ্ডল ] শ্যাম! ( তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ! ) অজাত বজস্কা ; 
তাহার মনোরম নিতম্বে রদ্ধখচিত হেম-মেখলা মুবিস্তত্ত! যৌবন উল্মেষের 

চিহ্ন শ্বরূপ কুচধুগ ঈধহুস্তি্ন ; অলকাজাল দর্শনের বাধা প্রদ্দান কবিতেছে বলিয়! 

যেন কুম্তল-ভয় চঞ্চলা ; আরতলোচনা, নুনির্শল হান্তযুক্তা--সুহাসিনী ; বিশ্বাধর 

রাগরঞ্জিত কুন্দকুন্ষদস্তপুংক্তি অপূর্ব শোৌঁভায় শোভিত! অলঙ্কার সমূহের 

শ্রুতিবিমোহন অব্যক্ত মধুরধ্বনির সহিত রদ্ব-বিজড়িত দুন্বর দুপুরগুজিত পদ্য 
সঞ্চালনে কলহংসীর স্তায় মন্থবগমনা কুমাবীকে দর্শন করিয়া লমাগত বশস্বী 
বীরবন্দ অপঙ্গতাপে সন্তপ্ত ও মোহিত হইলেন। | 
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হস্ত্শ্ববথ দমারূঢ় রাজন্যবর্গ বাজকুমারীৰ সেই ন্ুমধুর হাসি ও সলজ্জ 

ভাবাবলোকনে হৃতচিত্ত হুইম্! অস্ত্র শন্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক কাম-বিহবল চিত্তে 
তাহাকে দর্শন করিতে লাগিল। কুমারী গমনকালে অপুর্ব লাবণ্য কুষ্চেক 

প্রতি অর্পণ কবিতেছেন, ইহ। দেখিয়া তাহার! তাহার লাবণ্য প্রায় বিচলিত 

হইয়৷ ভূতলে পতিত হুইতে আরম্ভ করিল। 
রুল্সিণী লক্জ! সন্কুচিভ! হইয়াও প্রীরুঞ্ণ প্রাপ্তি কামনা চম্পক কলিকা! সম 

বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্ব'বা! অলকাজাল উত্তোলন করিয়া সলঙ্জ নয়নে নৃপতিগণ 
ও পবিশেষে শ্ররুষ্কে দর্শন কবিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ দর্শন করিয়াই তাঁহার 

গ্রতি স্থির হইল ! হৃদয় চঞ্চল হইয়! উঠিল! লঙ্জাবনতমুখী হইয়া এমন অব্যক্ত 

কাতব ভাবাপন্ন হইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ, তাহাকে দর্শন মাত্রেই তীহাব আগ্রহাকাজ্গাব 
মাত্রাক্ষর অবগত হুইয়! তদ্দও্ডেই প্রস্তুত হইলেন। রাজকুমাঁধী রথে আবোহণ 

কবি করি করিয়াও উঠিতে পাবিতেছেন ন1,-_-অলঙ্কার, বস্ত্র, পুষ্পমাল!, ও. 

অলকা প্রভৃতি সামলাইবাব অছিলায় বিলখ্ব করিয়! ঘন ঘন কৃষ্ণের প্রতি বক্রভাবে 

দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ! 

আহা ! সে নয়নে-_সে দৃষ্টিপাতে ষেন কত কাতবতাব মজোত বহিতেছে ! 

যেন কত অপরাধেব পুঞ্জীভূত ক্ষম! প্রার্থন! কূল ন! পাইয়া! ভাসিয়। বেড়াইতেছে 
যেন বলিতেছে, কৈ প্রভু বিলম্ব করিতেছ কেন? দ্বাসীকে চবৰণে স্থান দ1ও। 

তোমার রথ ছাড়িয়া আমি আব কোন রথে আবাব কোথায় যাইব ? আমার চবণ 

ষে চলিতেছে না, তোমায় দেখিয়া! আমাব অঙ্গ যে অবশ হুইয়াছে, আমায় ধর ধর! 

আমি কি কবি, কোথায় যাই, আমি যে তোমার চরণ দেখিয়া উন্মাদিনী হইয্াছি, 
আমায় ধর ধর! দেখিতেছ না, কত শত্রু আমার আশে পাশে? আমি যে 

তোমাব রূপ দেখিয়া! নয়ন ফিবাইতে পারিতেছি না! দাসীব অপরাধ ক্ষম! কর, 

আমায় রক্ষা! কর! রক্ষা কব! আমাব অন্ত নহে, তোমার সেবা করিয়! ধন্ত 

হইতে নামাব প্রাপ ভিক্ষা চাই! যে তোমাতে আত্ম-সর্বস্ব দান করে, সে-ই 
বুঝে, তুমি তার কি শ্রদ্ধার, কি প্রীতি প্রেমের, কি হৃদয়ের বস্তু! সে ভাক, 

(লে ভাষা! আমি কেমন করিয়! বুকাইয দেব! কৈ এখনও আসিতেছ, না, এখনও 

নৃমিতেছ না? তোমার আঁসাক আশার, ক্ষণে ক্ষণে আমার বুফের দত্ত ফে 

জল হইরা বাইতেছে আমার যে কি দারুণ যন্ত্রণা, হইতেছে ভাহা বুঝিতেছ 
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না.? দেখিতেছ না? আমার পারের নুপুর খসিয়া পড়িতেছে, আমি শত 
চেষ্টাতেও তাহাকে বধাস্থানে রাখিতে পাবিতেছি না! আমার বস্ত্র বন্ধন পিখিল 
হইতেছে, পুষ্পমাল! ছিড়িয়! পড়িতেছে, অলঙ্কার জঙ্গে বাজিতেছে ! অলকা, দৃষ্টি 
রোধ করিতেছে! মৃথা খুরিতেছে! অঙ্গ এলাইর়া পড়িতেছে! আদায় ধক্গ 
ধর ধর |! 

বুঝি, তাহার এই ভাব দেখিয়া শ্রীরুঞ্চ আর অপেক্ষ! করিতে পারিলেন ন! ? 
বি্যদ্বেগে অবতরণ কবিয়া সেই বাজগণেব সমক্ষেই রুব্সিণীকে আকর্ষণ করত 

আপন রথে উত্তোলন পূর্বক শিশুপাল-হিতৈষী প্রতিত্বন্বী রাজগণকে পরাজিত 

করিয়! দ্বস্থানে গমন কবিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ চতুরজ সৈল্ত সমভিব্যাহারে 
ঝলদেব আসিয়া! কের সহিত যোগদান করিলেন। 

একটা মস্ত গোল পড়িয়া গেল ! রাজগণের মদন-মাদকতা-মোহ তৎক্ষণাৎ 
কাটিয়া গেল! সকলেই গা ঝাড়া দিয়া উঠিল! অস্ত্র ঝনঝনায় সে স্থান ভরিয়া 
গেল। তাহার] কি করিবে এখমতঃ তাহ কিছুই ঠিক করিতে পাৰিল না। 
মনে হুইল, যেন কি নেশাব বশে তাহার! সুখ স্বপ্ন দেখিতেছিল সহ্স! কাহার 
প্রচ আঘাতে তাহা ভাঙিয়া গেল! তাহাদেব হৃৎপিও বিজড়িত কক্পনামাধুরীকে 
কে যেন হৃৎপিণ্ডেব সহিত খলপুর্ব্বক ছিড়িয়া লইল | ছিন় হৃৎপিণ্ডের দারুণ বেদনায় 
তাহাব! যেন বিষম কাতর হুইয়। পড়িল! , জবাসন্ধেব বিশ্ময়টা হইল বেশী। 
সে দারুণ বেদনায় মর্মাহত হুইয়া কিয়ৎকাল অবশ হইয়! রহিল ! 

রামরুষ্ণকে জীবিত ও বিরর্ভ নগরে আগমন করিতে দেখিয়া জবাসন্ধ পূর্বেই 
অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়াছিল। এখন এই ব্যাপার দেখিয়া! ভাবিল এমন অচিন্তয 
কৌশলী শক্র ত কোথাও দেখি নাই! সপুদশবার পরাজিত ছইয়। যে অপদান ও 
লাঞ্ছন! সহ করিয়া ছিলাম, অষ্টাশমবারে তাহার প্রর্তিশোধ দিয়াছি বলিয়। 
রাজগণ সমক্ষে যে দত্ত প্রকাশ করিয়াছি, আজ ইহাঁদিগকে সেই রাজগণ সমক্ষে 
জীবিত দেখিয়! তাহাব শত সহত্রগুগ অপমান ও লাছনায় মন্্াহত হুইতেছি । 
বাহা হউক এই সুযোগে শক্র নিপাতের অবসর ত্যাগ কর! কর্তব্য নহে, ইহা 
চিন্তা করিয়! সে পরাজিত রাজগণে উত্তেজনা সচক বাক্যে বলিতে লাগিল, 

হে রাজন্তবর্গ ! সিংহের ভোগ্য মৃগে অপহরণ করিয়া লইয়া! যাইতেছে, ইহা 
অত্যন্ত অসন্থ ও আপনাদের কীতিনাশকর। আপনারা অবিলম্বে কবচাছি 



৩৮ শীককঃ। [ দ্বারকালীল। [ 

পরিধান ও অস্ত্র শন্ত্র গ্রহণ পূর্বক সমবেত হুইয়! যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হুউন। 
ইহা! বলিয়াই অবাসন্ধ রাজন্যবর্গের সহিত ভ্রীকঞ্চের পশ্চাৎ ধাবিত হইল । 

বাজার্দিগকে পশ্চান্ধাবিত হইতে দেখিয়া! রামকৃষ্ণ রথ স্থাপন করিয়৷ তাহাদের 

সমব পিপাস! মিটাইবাব জন্ত আগমনেব অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন । যাদব 

সৈম্তগণ ধনুকে টক্কাব দিয়! ফিবিয়1 দীড়াইলেন। ইহা! দেখিয়! রাজন্তবর্গ হস্তী 

অশ্ব ও ওথ হইতে যাদব সৈম্ভগণের উপব বর্যাব বাবিধাবাব স্ায় বাণ বর্ষণ 

কবিতে লাগিল। 

সবল৷ কুল্সিণী বিপক্ষেব বাণ বর্ষণে পতিব সৈম্ত সমাচ্ছন্ন দেখিয়া ভয় বিহ্বল 

নেত্রে অত্যন্ত অপবাধিনীব ন্যায় কৃষ্ণেব মুখপানে চাহিতে লাগিলেন! যেন 
বলিলেন, হায়! হায় ! আমি কি অপরাধ কবিলাম। ডাকাইদ্া! আনিয়! এইরূপ 
বিপদে ফেলিলাম! আহা! পদ্মপলাশলোচনেব কুম্ৃমকোমল অঙ্গে শবাঘাত 

হইলে আমার হৃদয় যে ফাটিয়া যাইবে! আমি কি কবিলাম! আমার মৃত্যু 
হইলে ত আব এমন দৃষ্ঠ দেখিতে হইত না! এমন উত্তাল তবঙ্গ__সমুত্র গর্জনেব 
গ্তায় এমন ভীষণ শব্ধ আব কখনও ত শুনি নাই। এত রাজাব এমন ভীষণ 

পরাঁক্রম অতিক্রম কব! কি এই ননীর পুতুলেব করব? হায়! হায়! আমিন! 
বুঝিয়া কি বিপদ ডাকিয়া আনিলাম! আমি কি করি, আমি কি রথ হুইতে 

লাফাইনা পড়িব ? তাহা! হইলেও ত্ উহার! ইহীকে ছাড়িবেনা। না তাহা 
হইবেন।, যুদ্ধ যদি ভীষণ হয় তবে আগে আমি মরিব) ইহাব উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত 

শররাজি আমি অঙ্গ পাতিয্! লইব | এ্রমন নিধি পাইয়া আমি ছাড়িব কেমন 

করিয়া? ঘেন মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়! ভয়বিহ্বল-নেত্রে সৃগ্ধার স্তার 

ভীকষ্েব গলদেশ জড়াটয়। ধবিলেন! 

ভগবান্ তীহার তক্জপ ভাব অবলোকন, করিয়া বলিলেন সুন্দরি! তুমি ভয় 

পাইও না ; এই যে বিপক্ষের বল দেখিতেছ, ইহ! এই ক্ষণেই তোমার বল 
দ্বারা বিন হইবে। 

দেখিতে ধেঁখিদুত অল্পকাল মধ্যে গদ ও সন্বর্ষশাদি বীরগণ বিপক্ষের হম্তী 
অশ্ব, রথ ও রথী এবং সৈন্ত লমৃহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ধয়াশারী কমিলেন। 

হস্ত্যগ্বরথারোহী সৈল্তবৃন্দের কুগুল, কিরীট ও উ্ধীব ভূবিত কোটা কোটা 
অরমুণ্ডের শোপিততোতে পৃথ্থীতল পরিল্লাবিত ও ভয়ানক রস-সমুদ্েদ সষট 
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রিল! গদা, অনি ও বাণাদি মুষ্টিবন্ধ ছির হত্ত, প্রকো্ট, উরু, আতিবি, 

আদি দেহ বিচাত এবং অশ্বতব, উদ্ট, নাগ, খর ও অঙ্বাদির দেহ ছিয় ভি হইয়া 

ভূপতিত হইতেছে দেখিয়া! জরাসন্ধাদি ত্রাসে রণ গুঙ্গ দিয় পলায়ন করিল। 
শরজাল ছিন্ন ভিন্ন হুইর়া ভূপতিত হইলে আবার আকাশ পরিচ্ছর হুইল! 

শক্রগণেব বণ ভঙ্গে' পলায়ন দেখিয়। রুক্মিণী যুদ্ধফে ইন্জরগালের স্তায় বোধ 

করিলেন! বিন্ময় ও আনন্দে তাহার পদ্মমুখে অপূর্ব হাসি বিকমিত হইল! 

শ্রীকষ্ের অমিত বিক্রহ লক্ষ্য করিয়! তাহার আনন্দে সীমা! রছিল না। তিনি 
'আহলাদে গগদ হইয়৷ শ্রকষেব হার, বুগুল ও অলকাবলী পুনঃপুনঃ অতি 
ধীবে সধালন পূর্বক লজ্জায় নতমুখে এক একবার তাহার পদ্মপলাশলোচনের 
দিকে চাহিয়া! আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

শ্রীকৃষ্ণ তাহাব অপার আনন্দ অনুভব করিয়া বলিলেন চাকগীলে। ইহ! 
তোমাবই শক্তি ! তুমি অনুকূল ন' থাকিলে এ যুদ্ধ জয় কি সম্ভব? তুমি যতক্ষণ 
আমার পারে, ততক্ষণ পৃথিবী তোমাব পদতলগত ! তুমি মহাশক্তি! ভুমি 
আমায় চুম্বন করিলে আমাকে জয় কবে কে? ইহা বলিয়াই তিনি লজ্জাশীল! 
দেবীকে চুশ্বন কবিলে তিনি সঙ্কুচিত হুইয়৷ তাহার বক্ষে মাথা! লুকাইলেন ! 

শ্রীকষ্ণ ছুই হস্তে তাহাব লঙ্জানত দেহ ধবিয়া আলিলন করত আনন বর্ধন 
করিলেন । 

এদিকে মহা! বিভ্রাট ঘটিল। বাঁজগণকে পলায়মন দেখিয়! শিশুপাল নিরাশ 
হইয়া! মুর্ছিতপ্রায় হুইয়া পড়িল। যেন বিবাহিত স্ত্রীকেই অপহরণ করিয়াছে 
এই ভাবে অতি কাতর, ভ্ষটগ্রী, শৃন্তোন্থম, শুফবদন শিশুপালকে দেখিয়া ভয় 
কাঁম্পত-কলেবর পলাগ্লিত বাজগণ তাহাকে এই বলির! আশ্বাস প্রদান করিতে 
লাগিল, হে রাজন ! চিরদিন কাহারই একভাবে যায় ন'। কাষ্ঠ পুতলিক। 

যেমন নর্তনকারীর ইচ্ছানুসাবেই নৃত্য করে, তদ্রপ সকলেই কালের বিধানান্সারে 

ক্খহৃঃখে চালিত ছয় । জবাসন্ধ বলিল, হে রাজন! আপনি ক্ষুপ্ন হইবেন না, 

আমি এক়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈম্ত সহ সপ্তদশবার পরাজিত হইয়াও একবার 

জয় লাভ করিয়াছি। সুতরাং নিরাশার ক্ষুব্ধ হবার কারণ নাই। চিরদিন 
কাহারও সমীন বায় না। এখন উহাদের অনৃষ্ট সুপ্রসন্ন, সেই জন্ত অতি অরামাত্র 
নৈন্ত লইয়াও আমাদের সকলকে পরাভূত করিল। আবার বখন জআদাদের্ 
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জুসময় আলিবে তখন আমগ্লাও মিশ্চয়ই, উহাদিগকে পরাজিত কারব, বৃথা 
খেদের প্রন্নোজন নাই , ক।লেত চক্রই এইরূপ! 

পবাজিত পলান্গিত বৃপতিবৃচ্ছের মুখপাত্র জরাসন্ধ এইদ্ধপ বলিলে সকলেই 
জান সুখে ক্রমে ক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল 

কিন্তু গ্রহ এখনও কাটিল না। রুষ্চ-দ্বেবী ফুল্পী রাজন্তবর্গকে পরাজিত ও 

অপমানিত হইতে দেখিয়! ক্রোধে জলিয়! উঠিল | তাহাত্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
ত পূর্ণ মাত্রায় প্রস্নেরজন 1 জুতরাং তাহার উত্েজন! ঘে স্বাভাবিক তাহাতে জার 

অঙ্গেহ কি? সে সমবেত রাব্গণকে কাপুরুষ স্থির ক্ষবিয়! অন্ষৌহিণী সৈম্ত 
সমভিব্যাহারে অতুযুচ্চ কণ্ঠে ভাহাদিগকে অশুনাইয়! বলিল, “'হে বাজন্তবর্গ ! 
আপনান্ষ! শ্রবণ করুন আমি যুদ্ধে ছুর্বস্ত ক্ষঞ্কে বিনাশ ন! করিয়! কুগ্ডিন 

অগরে প্রত্যাবর্তন কঙ্সিব না। ইহ! আমার ত্রিসত্য-বন্ধ প্রতিজ্ঞা । হর্্তি 
স্কৃষঃ আমার ভগিনীকে রহসা অপহরণ কম্গিয়া আমাদিগকে ষে প্রকাব অপমানিত 

করিয়াছে, তাহার সমুচিত ফল প্রদান না করিয়! আমি আর বীরসমাজে এ মৃখ 

দেখাই না।” 

পরাজিত রাজন্তবর্গ তাহাৰ এই আস্ফালন শুনিয়া! নীরবে পরম্পর পরম্পরের 
মুখানে চাহিতে লাগিল | €কহু উৎসাহ-স্থচক কোন কথাই বলিল ন]। 

তাহাদের এ প্রকার দর্শন ভঙ্গীতে যেন ইহাই চিত হইতে লাগিল খে, “বাপু! 
€ আস্ফা্ন অধিকক্ষণ থাকিবে না। আমাদের দশ! দেখিয়া! যখন তোমার 

কান হয় নাই, আমাদিগকে যখন নিতান্ত কাপুরুষ ঠাওয়াইয়াছ, তখন তোমাক 

অনৃষ্টে যে নিগ্রহ ভোগ বথে্টই আছে তাহাতে আর সন্দেহে নাই। সে থে 
কেষন পুরুষ, তাহা ভাহার ছুই একট! শরাঘাতেই বুঝিতে পারিবে । আমর! 
এতগ্ুলি বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলাঘ, ইহ! কি আমাদের কাপুরুহতা ? তুমি কি 
এত ৰড় হ্বীর ? কৌশলী ককের হস্তে ঘে তোমার মরণ সঙন্গিকট, ইহ! তাহারই 
পূর্ব লক্ষণ! বাহাহউক, যাঁও, ফলেন পদ্ষিচিয়তে 1” এদিকে, ক্ুল্দলী ত কথা 

বণিয়াই রগাগ্রোহুণে বেগে দৌড়িয়া “রে পাও! তিটট. ভিষ্ট 1” বলিয়া! চীৎকার 
করিতে করিতে কুকের সুখীন হইলাই জতীক্ষ তিসটা বাণ রুফের গতি নিজেপ 
কিন । বাণ নিঙ্গেপ বামিগেই 'আবার চীঙকার করিয়া, এবলিরা' উঠিল “রে 
'পহ্রূল কলঙ্ক! কাক যেষন বর্জীয় হবি অপহরণ 'কঞ্সে, তাপ তুই-.দছামার 
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ভগিনীকে হুৰণ করিনা লইয়] 'আসিয়াছিস্, যদি বীচিবাব মাধ থাকে তৰে 

অবিলদ্বেই তাহাকে পবিত্যাগ কর্।” 

ক্ুষ্জ তাহার আম্ষালনের উত্তর ন।' দিয়! ক্ষিপ্রহত্ডে বাণত্রয় কাটিয়! ছয়টী 

শবে তৎক্ষণাৎ রুত্সীকে বিদ্ধ কবিলেন। চাবিটী বাণে তাহার অগ্বন্বয়কে, ছুইটী 
বাণ দ্বাব! তাহার সারঘীকে এবং তিনটা বাণ দ্বারা ধবজ। কাটিয়া ফেলিলেন। 
রুল্পী পুনর্ববার ধনুক ধাপ্ণ করিয়া! পাঁচটা বাণ ছ্বারা শ্রীকঞ্কে বিদ্ধ কবিলে 
তিনি অবিলম্বে তাহাব ধনুক ছেদন কধিলেন। সে আবার ধন্থুক গ্রহণ 

কৰিলে অচিবে তাহাও ছেদন কবিলেন। তখন লে পরিঘ, পটিশ, শুল, চর্ম, 

অসি, শক্তি ও তোমর শ্রভৃতি যে সমুদয় অস্ত্র গ্রহণ কবিয়া যুদ্ধ করিতে উদ্ভত 

হইল শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহাও খও্ খণ্ড করিয়! কাটিরা দিলেন। ইহাতে সে 
অতিশয় কুদ্ধ হুইয়! ক্ষ্ণকে কাটিধাৰ মানসে অনি হন্তে লইয়া রথ হইতে লক্ষ 
প্রধান পূর্ব্বক বেগে ধাবিত হইল। ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ বিহাদ্ধেগে তাহার খঙ্া 
ও চন্দ তিল তিল কবিয়! কাচিয়! দয়া তাহাকে বধ কবিবাৰ জন্ত স্থৃতীক্ষ অসি 

ধাবণ পূর্বক রথ হইতে অবতবপেব উদ্বেগ কবিলে, ভ্রাভৃুবধ আতঙক্ষে অত্যন্ত- 
শঙ্কিত। রুক্সিনী স্বামীর চরণঘ্বয়ে পতিত হইয়া অতি কাতব স্ববে বলিতে 

লাগিলেন £__ 

“ছে যোগেশ্বব ! হে অলীমপ্রভাব! হে দেব-দেব! হে জগৎপতে! হে 

বীরশ্রেষ্ঠ ! ছে মঙ্গলময়! আমার ভ্রাতাকে বধ করিবেন না, ক্ষমা করুন, ক্ষম! 

করুন 1” 

ভয়কম্পিত-কলেববা, শোকশুধ-ঘদন1, বাপ্পকুদ্ধ-ক্!, চাঞ্চল্য ঘশতঃ আলু 

থালু বেশা, ব্খলিতাঁভবণ! রুক্সিনীকে সকাতবে পদদ্বয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া! শরীক 
করুণার্্র হইয়! তাহাতে বিবত হইলেন । এবং পট্টবস্ত্রে শ্তালক উদ্ধত কুল্দীকে 

বন্ধন পূর্ব্বক বনিক ক্ষ অসি ভ্বারা তাহাব শশ্রুর স্থানে স্থানে মুণডন করিয়া 
দিয়া তাহাকে বিরূপ করির! দিলেন। কেবল গালে চুণ কালী দিতে বাকি: 

রাখিলেন এইজন্ত যে, পরাজয়েই তাহার সেই কার্য সম্পন্ন হুইয়াছে। কিন্তু. 
ৰলরাম রুত্নীকে অপমানে মৃতপ্রায় দর্শন করিয়! দগ্সার্জ হইয়। বলিলেন, কৃষঃ ! 

তুমি এ কার্য ভাল কর নাই, ইহা! আমাদেব পক্ষে অতিশগ নিন্দনীয় হুইয়াছে। 
আমার বোধ হয় গৃবসিক বলরাম ইঙ্গিতে বলিলেন, কৃষ্ণ । এরূপ ন ক্রিয়া 

[ ৩] 
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মাথ! মুড়াইয়৷ ঘোল ঢালিয়া দিলেই ভাল হইত, শত্রু অক্ষুপ্জ থাকিলেও কোন 

ক্ষতি ছিলনা । যাহাহউক, তিনি প্রকাহেট সহজ ভাষায় মড়াব উপব খাঁড়ার ঘ। 
দিয়া বলিলেন, বান্ধবগণ গঠিত কর্ম কবিলেও কেশ শ্বশ্রু মুণ্ডস করিয়া বিরূপ 
করাই তাহাদের মৃত্যু ! বান্ধব বধযোগ্য গহিত আচবণ করিলেও তাহাকে বধ 
করিতে নাই, ত্যাগ করাই শ্রেরঃ ! নিজ দোষে যে ব্যক্তি হত হইয়াছে তাহাকে 

পুনর্ববার বধের আবশ্টাক কি ? এবং কাঁক্সনীকে উদ্দেশ করিয়। বলিলেন “মাতঃ 

ত্রাতাব এইরূপ বৈরূপা দর্শন কবিয়া আমাদের প্রতি অসন্ধষ্ট হইও না কেহ 
কাহাকেও স্থখ বা হঃখ দিতে পাবে না। মান্য আপনি আপনাব স্থখ ছুঃখেব 

কর্তী। তাহার নিজরুত কর্মফলই তাহাকে ভোগ কবিতে হয়। হেসতি। তুমি 

এজন হুংখ করিও না। কাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃকই ক্ষত্রিয়দিগের এই কর্ণ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । প্রয়োজন হইলে এ আন্ত ভ্রাতাও ভ্রাতাকে বিনাশ কবিতে 

পাঁবে। এই ধর্ম অতি কঠোর। তোমাব ত্রাতা জীবের অহিতকাবী ; দণ্ড বিধানই 
তাহাব প্রক্কৃত কল্যাণ। তুমি জ্ঞানহীনার ন্ায় হয় ত তাহাব এ মঙ্গলকে অমঙ্গল 

মনে কবিতেছ। কারণ, তোমাব মঙ্গলই যদি তাহার অভিপ্রেত হুইত, তবে 
যে কর্ম তোমার মঙ্গলের বাধক, তাহ! সে করিবে কেন? জুতনাং তোমার 

মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা তাহাব নাই। সে নিজ ছৃর্কৃদ্ধি প্রণোদিত দাস্তিকতায় ফে 
আত্মসর্বনাশ করিয়াছে, সে কর্মফল তাহাকে অবন্তই ভোগ করিতে হুইবে। 
এজন তৃমি মনঃকষ্ট করিও ন!। 

ইহা! বলিয়। বলদেব মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর শাস্তি প্রদ্দান করিতে কুল্পীর 
বন্ধন মোচন করিয়া দিলে, সে অপমানে মৃতপ্রায় ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মনে 
মনে সেই প্রতিজ্ঞ শরণ কবিয়৷ পলায়ন করিল যে, “দুষ্ট ক্কষ্চকে বিনাশ ও 

ভগিনীকে উদ্ধার না কবিলে সে কুগ্ডিন নগবে প্রবেশ করিবে না।” ম্থৃতবাং 
কোন্ কাল! মুখ লইয়া 'আবার দেশে ফিরিব? তজ্ন্ত কুষ্পী কুণ্ডিন নগরের 

বাহিরে তোজকট নামক পুবী নিশ্মীণ করাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। 
এদিকে রুল্িমী বলদেবের প্রবোধে আশ্বস্ত হইলেন এইজন্ত যে, বাস্তবিকই 

যদি আমার মঙ্গল ইঞ্থীদের উদ্দেশ্য হইত, তাহ! হইলে আমার মঙ্গলের বাধক এমন 

কোন কাধ্যে, ইছাব৷ এমন কবিয়া প্রীণপাত করিতে আসিত না। ইহার 
,ক্মামার মিত্র নহে, শত্র ! ক্ষল্সিণী এইরূপ চিন্তা কবিতে করিতে পথে চলিতেছেন, 
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এদিকে রথ বিয়োল্লাসে চতুরঙ্গ সৈন্ত মভিব্যাহারে দ্বারকায় উপনীত হইলে 

বহু সমাদরে তাহার! পুরী প্রবেশ করিলেন । 

অনন্তর চারিদিকের মিত্র রাজগণে নিমন্ত্রণ করিয়া নির্ধারিত দিনে কৃষ্ণের 
সহিত কুক্ষিণীব উদ্ধাহ কার্য সম্পন্ন হুইয়া গেল। মহঠ্জঞহোৎয়বে দ্বারকার 
আননের স্রোত বহিলণ চতুদ্দিক হইতে কত জনে কত মহামুল্য উপহার আনির়! 
নব বধুকে প্রদান করিতে লাগিলেন। কুরু, সপ্জর, কেকর, বিদর্ভ, যু ও 

কুস্তী বংশীয় রাজগণ আনন্দোচ্ছাস করিতে করিতে ছ্বারকাপুত্ীতে আগমন 
করিলেন। দ্বারকাপুবীর প্রতি গৃহ, পত্র পুষ্প, পল্পধ, পতাক! ও হেম-কুভাদিতে 

স্থসঙ্দিত ও আনন্দ মুখরিত হুইয়! উঠিল। রূপ-যৌবন-সম্পন্না সালক্কাব! 
ষোড়শী বমণীগণ দলে দলে পরম্পর পরস্পরের গলদেশ আলিঙ্গন করিয়া আনন্ 
বিক্ষা(বিত নেত্রে দ্বারকাপুৰীব অতুলৈশ্বরধ্য সম্পন্ন চারিদিক দর্শন কবিতে করিতে 
নববধূ অবলোকন উদ্দেশে গমন করত পথশোভ! .পরিবর্ধন করিতে লাগিলেন । 

পবিশেষে তাহার! প্রাসাদে প্রবেশ পুর্ববক নববধূব লক্ষমীব ভ্তায় মোহিনী রূপ দর্শন 
কবিয়া মোহিত হইয়!, শতমুখে প্রশংসায় নগৰী মুখরিত করিয়! তুলিলেন। 

এইরূপে নববধূব অপূর্বব রূপ লাবণ্যের মধুময় কথ! চারিদিকে প্রচারিত হইয়া 
দ্বারকায় বিবাহের আনন্দ-জ্রেত কিছু দিন ধরিয়। প্রবাহিত হইতে লাগিল । 
অপবিচিত জনগণেব মধ্যে বধূ, ঘনিষ্ট আত্মীয়ার ন্তায় বহু সমাদরে প্রাপ্ত হইয় 

আনন্দে কাঁলযাপন কবিতে লাগিলেন। 

-*)- 
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শরীক একান্ত অনুবক্ত! বিদর্ভরাজ-নন্দিনী রুক্সিণীব গর্তে কষ পুঅ কামদেৰ 

প্রছ্ায় জন্ম গ্রহণ কবিলেন। তাহার আকার, প্রকার, রূপ ও গুণ প্রায় 

পিতাব ন্তায়ই হইল । 

পতিতে অত্ন্তান্থবক্তা পদ্থীর পতি সদৃশ পুত্রই লাভ হয়। পতিব বলবীর্ধ্য, 
রূপগুণ পুজ্ে বিকাশ লাভ কবে। এইজন্ত পুত্রকে আত্মজ বলে। রামচন্তর 

পুত্র লব কুশও পিতাব স্বারূপ্য.লভি কবিরাছিলেন। ইহাই রমণীর প্রেম প্রীতি; 
ভালবাস! ও সতীত্বেব পবিচায়ক | যে সমাজে এইরূপ অনুবক্ত। স্বানী-সোহাগিনী 

সহধর্শিনীব সংখ্যা অধিক, সেই সমাজই জগতে যশোলাভ কবিরা থাকে । ইহাব 

বৈপবীত্যই সমাজের পাপের সংখ্যার পরিচয় দেয় । আজকাল সমাজের যে এই 

প্রকাৰ অধঃপতন, ইহার প্রধান কারণই এই। পিতা পাপাসক্র, কুক্রিয়ারত, 

মাদক দ্রব্য-সেববী ও নীচমন! ; মাতা, ধর্মত্যাগিনী, ইন্ড্রিয় পরায়ণ1, বিল[পিনী, 
দেবছিজে শ্রদ্ধ।হীন! ! পিতামাতা ধন্্াচারী হইলে তাহাদের সন্তান যেমন ধার্মিক 

ও নয়নানন্দদায়ক হয়; এবং সেই সন্তান হইতে যেমন দেশ, দশ ও সমাজ কল্যাণ 

সাধিত হয়; আবাব তদ্বিপরীতে পিতামাতা ব্যাসক্ত, ইন্দ্রির়পরায়ণ, হৃদয়হীন ও, 

অধার্দিক হইলে তাহাদেব সন্তানও ষে-তজ্রুপ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
সেইরূপ সন্তান হইতে পিতামাতা কোন প্রকার সুখের আশাই করিতে পারেন 
না। ববং তাহাদের অত্যাচারে নিত্যাস্ত লঞ্িত, প্রহৃত, হৃত-সর্বন্য "ও দারুণ 

হরদশাগ্রন্ত, এমন কি অপঘাত মৃত্যুকেও বরণ কৰিতে বাধ্য হন। স্থতরাং 
সম্তানোৎপাদনে পিতামাতার সুখ স্ব৷চ্ছন্দ্যের দিক দিয়াও দায়ীত্ব কম নহে! 
অপরিণামদর্শী মুঢ়জন কাম-লাণসায় নিমজ্জিত হুইয়! ভ্ঞাপনাদের ও সমাজেব 
ঘোর অমঙ্গল ডাকিয়া! আনে। এইজন্য হিন্দু শান্তর দম্পতি বা ভাবী সন্তানের 
জনক জননীকে কত সংযমের উপদেশ দিয়াছেন! হিশুৰ গ্তায় পরিণামার্শী জাতি 
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জগতে দ্বিতীয় নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিলাসিতাক 

মোহে আমরা খাল কাটিয়া! কুষীব আনিতেছি! আমরা আমাদের সনাতন ধর্ম 
ভুলিয়া, কাম-কাঞ্চন-লালসা-পর্ধ্যসিত যে জাতির অন্থকরণ করিয়া, জাতি ধর্ম 

হারাইয়, যে নরকে উপস্থিত হইতেছি তাহা হইতে যুক্তিলাভেব সম্তাবনী আব 
বুঝি ইহ জল্মে নাই! যে ত্বণ্য পাপে এখন পাশ্চাত্য দেশ ভবিয়। গিয়াছে, যে পাপ 
ইইতে আত্ম বক্ষ! করিবার জন্ত এখন তাঁহাঁব! প্রকাঞ্ত আইন করিয়া সতর্কতা 
অবলম্বন কবিতেছেন। সেই পাপ এখন আমাদিগকে পাইয়া! বনিয়াছে। 
আমাদেব তণাকথিত উচ্চ শিক্ষিত জনগণেব অধিকাঁংশেব মধ্যে তাহা পাঁপ 

বলিয়ই গণ্য নহে। আপন আপন স্ত্রী পুত্র কন্াদিগকে যথেচ্ছাচাবেব প্রশ্রয় 

দিয়! সমাজকে বসাতলে লইয়। যাইতেছে ! তগবান্ রক্ষা করুন, নতুবা আর 
উপায় নাই? 

ভাই! মোহে তুলিও না। ভুলিও না, তুমি হিন্দু। সংযমই হিন্দুর আচাব 

ও অবশ্তু পাঁলনীয় কর্তব্য। যদি পুত্র কন্া হইতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চাও, তবে নিজে 

সাবধান ও সংযত হও। পত্বীকে হিচ্ছুর আচার, হিচ্ছুক ধর্ম শিক্ষা! দাও। 
নতুবা নিজে যেমন হইবে, পদ্ধীকে যেমন শিক্ষা দিবে, তন্দরুপই সন্তান জন্মগ্রহণ 
করিবে। স্বহস্তে বিষবৃক্ষ বোপণ করিবে! তাহার ফলে লাঞ্ছন!, নিগ্রহ ও 

প্রাণত্য।গ ঘটিলে তজ্জন্ত অপর কেছই দোষী নহে, দোষী তুমি নিজে। তোমাব 
মনোবৃত্তিব অনুরূপই সন্তান লাভ কবিবে। তুমি সৎ হইলে সং, এবং অসৎ 

হইলে অদৎ সন্তান জন্মিবে। আজকাল বিক্কতরুচি পিতামাতার বিসদৃশ 
সম্তানে সমাজ ভবিয়া যাইতেছে! কাজেই সর্ধপ্রকাবে দেশ অধোগতি প্রাপ্ত 
হইতেছে । হৃদয়ের সধ্বত্তি লোপ পাইতেছে। ধর্ম দেশ ছাড়া হইয়াছেন ! 
কারণ পিতামাতার প্রক্কৃতিব অন্ুরূপই সন্তান জন্মায় । সেইজন্ত ভাগবত 
বলিতেছেন, রুষ্েব ওয়সে কঞ্চানুরক্তা! রুক্সিণীব গর্ভে রূপেগুণে কৃষ্ণ সদৃশ পুত্রই 

জন্মগ্রহণ কবিলেন। 

কামদেব রুদ্র কোপানলে ভম্বীভূত হইয়া দেহ ধারণ জন্ত পুনবায় ্ররু্চকেই 
আশ্রয় করিয়া তাহার দেহে প্রবেশ পূর্বাক অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে 
রুষ্ধিণীর গর্তে প্রহ্যয় নামক পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলে শাখবর নামক এক অনুর 
তাহ! অবগত হুইয়া তীহাকে আপনার শত্রু বলিক! জানিয়! বিশেষ সতর্কত| 
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অথলম্বন কাখল। এবং পৰে পাছে বন্ঃ প্রাপ্ত হইয়। তাহার কোন অনিষ্ট সাধন 
কবেন, এইজন্ত সেই অনুর মায় মূর্তি ধরিয়া দশ দিনেরও ন্যুন বয়স্ক সেই 
শিশু কামদেবকে স্থতিকা! গৃহ হইতে অপহরণ করত সমুদ্র জলে নিক্ষেপ পূর্বক 
নিজ গৃহে প্রস্থান কবিল। 

বালক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র এক অতি বৃহৎকায় মতস্ত তাহাকে তৎক্ষণাৎ 
গ্রাদ করিয়া ফেলিল। কিন্তু সেই মত্ন্য তৎক্ষণাৎ ধীববগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া 

শম্বব অন্থবেব নিকট উপহাব স্বরূপ প্রেবিত হইলে পাচকগণ সেই অস্থৃত 
মত্ত লইয়া বন্ধন শালায় গমন করিল। এবং তাহাব উদর বৃহৎ দেখিয়া 

ডিম্বের আশায় তীক্ষধার অন্ত্রের দ্বার] ধীবে ধীরে তাহা ছেদন করিবামাত্র 
তন্মধ্যে একটা 'অপূর্ব বালক দৃষ্টিগোচব হুইল। তাহাবা অতি যত্ব সহকারে 
বালকটীকে বাহিব করিয়! মায়াবতীকে অর্পণ কবিলে তিনি তাহার রূপ দেখিয়া 

অতিমাত্ত বিশ্মিত হুইয়া এই অপূর্ব্ব বিষয় চিন্তা! করিতেছেন, এমন সময় দেবধি 
নাবদ অকম্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া! বালকেব পূর্ব বৃত্তান্ত, জন্মাদি ঘটনা, শন্বর 
কর্তৃক হবণ এবং মৎস্ত কর্তৃক ভক্ষণ প্রভৃতি অবগত হুইলেন। 

রুত্র কোপানলে ভশ্্ীভূত প্রাণপতি কন্দর্পেব পুনর্জন্ম কামনায় কনর পদ্থী 
রতি এতদিন মায়াবতী নামে অভিহিত হইয়ণ গ্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। 

সম্প্রতি শম্বব গৃহে পাকাদি কার্য নিযুক্ত থাকিয়! নারদ কথিত সেই শিশুকে 

কামদেব জ্ঞানে থে বন্ধ ও ন্নেহে পালন করিতে লাগিলেন। 
সেই শিশু যথাকালে যৌবনে পদার্পণ কৰিলে আরও অপূর্বব কাস্তিতে 

যুবতিগণের মোহোৎপাদন করিতে লাগিলেন। নিজ পতি কৃষ্ণপুত্র প্রহথাপ্নদেবের 
এইরূপ রূপ লাবণ্য দেখিক্। একদিন মায়াবতী সলুজ্জ ভাবে মৃহ্মন্দ হান্ত সহকারে 
জ্রকুটি কুঞ্চিত কটাক্ষপাত দ্বার! স্থুরত প্রার্থনায় তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, 
(তিনি বলিলেন “মাতঃ ! আনব তোমার বিপরীত ভ্বাব দেখিতেছি কেন? তুমি 
_মাতৃভাব বিসর্জন দিয়া কুলটা! কামিনীর স্তায় হাব ভাব ছেল! লীলার এম্ন 
কুভাব প্রকাশ করিতেছ কেন? পু 

সর্বনাশ এইখা্সে ! কাম, ধীর স্থির চঞ্চল! রতি আগ্রহান্থিতা_ 
তাবপ্রবণা- মোহে অধীর! ! কাষ.ম! বলিলে সে কর্ণে জুলি প্রদান কবে 1--সে 
ভাব চাপিয! রাত্রিতে পানে না! কাম আছার নিব জানহীন জতি শিক! 
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সে তাহাকে অ।পন পতি জ।নিয়! সাগ্রহে রক্ষা ও পান করে !--আপন ইঙ্গিতে 

চালায়, আপনার বশে রাখে ও প'রপুটি দান করে! কাম যন্ত্র, সে বন্ত্রী) কাম 

কর্ম, সে কর্রী! তাই বলিতেছি সর্বনাশ এইখানে | মাতৃ স্থানীক্া হইয়াও সে 
বলপূর্র্বক তাহাৰ পত্ধীত্ব কবে! 

মণিপুব অঞ্চলে জতি শিশুর সছিতও যুবতির বিবাহ হয়। মেসেই শিগুকে 

পতিত্বে ববণ করিয়া আপন গৃহে আনিয়া! মাতার স্তায় আদর যত্বে লালন পালন 

করে! কিন্ত তাহার লক্ষ্য থাকে সেই শিশুব যৌবনে | সে যৌবন প্রাপ্ত হইলেই 
তাহাকে পতিত্বের আসন দিয়! আপনাকে তাহার অধিক্কৃতা পন্থী বলিয 

আত্ম-দান করে] 

অহে!! ভাবেব কি বিকার! মাতৃজ্নপে লালন পালন, আর পদ্ধীরূপে 
আবত্ম-পর্বন্থ গ্রাসেব আক্রমণ | 

এইজন্ত বিচাবের প্রয়োজন । রতি অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে দমন করিতে না 

পাবিলে কামেব উপব কর্তৃত্ব কব! যায় না। কাম, তেজঃ ও আধুবর্ধক__লোক 

হিতকাবী, অপগণ্ড শিশুর স্তায় অতি সবণ ও ক্রমশঃ বর্ধনশীল !- অদম্য 
শক্তিশালী ও অসম্ভব সম্ভবকাবী| তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে জীবন 

যৌবন, ধর্ম কর্ম, সকলই বিফল! এইজপ্ত ভালমন্দ কর্মীকর্মেরর বিচার চাই। 

বিচার আমিলেই সর্বনাশী রতি পলায়ন কবে! 

মাংস|নী, জনগণ ছাগ ও মোবগ প্রভৃতি পুষে,_বালা হইতে তাহাদিগকে 
যত্ধে রক্ষা কবে এবং তাহাদের দেহ পুষ্টিব জন্ত ভাল থান্চ দেয়__মাংসেব লোভে ! 

তদ্রপ যাহার! পতি পুষে, তাহাদেরও লোভ এ আমিষে ! তাই বলিতেছি, আমিষ 
ভোজিনী রাক্ষসী রতিব হস্ত হইতে রক্ষা! পাইতে হইলে বিচাব চাই। 

যাহাহউক, বতি লজ্জিত হইয়! বলিলেন, আপনি ভগবান শ্রীকফের পুত্র সাক্ষাৎ 
কামদেব! স্থতিক গৃহ হইতে শশ্বরান্থুর আপনাকে হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ 

করিলে তথায় এক বৃহৎ মস্ত আপনাকে গ্রাম করে। ধীববগণ কর্তৃক সেই 
মত্ত ধৃত ও উপহার শ্বরূপে শহ্বরের নিজ্ট প্রেরিত হইলে তাহার উদর হইতে 
এখানে আমি আপনাকে পাই ; এবং সেই অবধি অতি যত্বে আপনার সেবা করিয়া 
আমিতেছি) আমি আপনার অধিকৃত! পন্থী রতি। 

শন্বর অতিশয় বলবান ও অজেয়। বহু মায়া জানে। আপনি মোহনাদি 
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[ঘিবিধ মায়! শত্তিণন বিস্তারে আপনার এই পরম শক্রকে অবিলম্বে সংহার করিয়! 
অত্বর আপনার জননী রুল্পিণী দেখীর নিকট চলুন অহ! আপনাৰ 

অভাৰে আপনার মাত অত্যন্ত কষ্টে কাতরকণ্ঠে প্লোদন করিতেছেন! আমি 
আপনাকে সর্বপ্রকার , মীয়ানাশিনী মহামায়া-বিদ্তা প্রদান করিতেছি। 
আপনি তাহা গ্রহণ কদ্িয়া হইর়! অচিয়ে আনু লংহার করুন। 

ঈহামায়-বিদ্কা লাত করিয়া! রস্তির প্রার্থনা গ্রহ্যম শন্ববেব নিকট উপস্থিত 

হইরা বিবিধ তিরস্কার বাক্যে তাহাকে উত্তেজিত করিলে মে পদাহুত সর্পের স্তা 
বুদ্ধ হইয়া বিপুল গদঃ ঘুবাইক্স৷ গ্রচণ্বেগে তাহা! প্রত্যয়ের উপক্ন.নিক্ষেপ করত 
বজধবনির ন্তায় ভীষণ চীৎকার করিয়া! উঠিল। 

তৎক্ষণাৎ প্রহ/য় গদ! দ্বারা! তাহা! এ্রভিরোধ করত তাহাদ্স প্রতি স্বীয় গদা 

নিক্ষেপ করিলে, শম্বব দৈত্যাচা্য ময় কর্তৃক উপদিষ্ট অন্তর্ধানাদি দৈত্যমায়ার 
সাহায্যে অন্তহিত ও আকাশনার্গে গন করিয়া! বারিধারার ন্তায় শিলা! সমূহ দ্বারা 
প্রছানকে আঘাত কবিতে লাগিল। কিন্ধ তিনি তাহাতে কিছু মাত্র বিচলিত 
আ হুইয়! সর্ব মায় বিনাশিনী সত্বগুণমরী মহ্যবিস্তার প্রন্েইগ কর্সিলে অনন্তেপায় 
হুইয়! শব্বর,_গুহাক, গন্ধ, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতি নানা মায়! প্রয়োগে 

তাঁহাকে পর্যন্ত করিবার চেষ্ট! করিল। কিন্ত কুষ্চ-নদীন একে একে সকল 
মায়৷ নিবসন করিয়। সুতীক্ষ অসি স্বারা তাহা কিরীট-কুগুল-শোভিত তাস 

শ্শ্টবিশিষ্ট শিরশ্ছেদল পূর্ঘ্বক তাহা ভূপ|তিত্ত করিলেন । 
অনস্তর শন্বর নিধন জন্ত দেব আশীর্বাদ লাত করত গ্র্থাক্ন স্বীয় পত্বী রতির 

সহিত ব্যোমঘানে আবোহণ করিকা। খ্বারকায় উপনীন্ত হইলেন | নবঘনন্তাম- 
কলেবর পীঙকৌবেয়-বসন আজানুলন্িতধাহ, সুমধুরহাপ্ডমর, সুনীল ও 
কুঞ্চিত অলকাজালশোতিত বদননগ্ডল এবং ঈবদারক্রলোচন প্রহ্যয়কে সহসা 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয! রমগীললামক্ুতা৷ নবযৌবন-সম্পন্না৷ অপূর্বব রূপসী 
ললনাগণ দুৰ হইতে তীহাকে শরীক ভ্রমে লঙ্জায় স্ব ম্ব গৃছে পলাদ্গন কবিলেন। 
পরে বিশেষ নিরীক্ষণে শ্রীবৎসাদি চিহ্ন না দেখিয়া! বখন বুঝিলেন তিনি কৃ 
নহেন, তখন তাহাদের বিশ্ব দ্বিগুণ বাড়িল এবং নিকটস্থ হই! অত্যন্ত কৌতূহলের 

সহিত তীহাকে নিদীক্ষণ করিতে লাগিলেন স্বফ নৃপ্ত রূপলাবগ্য দর্শন 
কিয়া নবাগত যুবকেব পরিচয় জানিতে ব্যস্ত হুইলেন। তীহার মধুময় কথা 



হাথকলীল! শ্কষ্ণ। "৪৯ 

শুনিয়া রুষ্মিণীব ভাবান্তব উপস্থিত হইল। মাতৃন্দেহে তীহাব পয়োধর হইতে 

ছদ্ধ ক্ষবিত হইতে লাগিল। এবং স্তিকাগৃহ হইতে অপহৃত সন্তানের কথা 
মনে পড়িল। 

তিমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! এই পদ্মপলাশলোচনদ পুরুষে 

বালকটী কে? কাহীব পুত্র? কোন্ বত্বগর্ভা এমন সন্তানকে উদবে ধবিয়াছেম ? 
আব এই পবম ল।বণ্যম়ী অত্যন্ভত নুন্ববী ফাষিনীই ঘা কে? ইহারা 
কোথা হইতেই বা আসিলেন ? 

হায়! হায়। আমাবও একটী পুত্র সথতিক! গৃহ হইতে অপহাত হইয়াছে, 
আব তাহাকে পাইলাম না? অহো! লে যদি জীবিত থাকে, তবে বয়স ও 

রূপগুণে সম্পূর্ণ ইহাব মতই হইবে। হায়! হায়! আমাব কি' এমন ভাগ্য 
হইবে, তাহাকে কি আবাব আমি ফিবিক্া পাইব? ভগবান কি আমাব 

প্রতি মুখ তুলিয়! চাহিবেন? আহা! কি অপরূপ রূপ! ইহাব অঙ্গ প্রত্যঙল, 
গতি, কণম্বব, হাম্ত ও চাহনি প্রভৃতি ক্ুষ্ণেব মতই বোধ হইতেছে! আজ 

কেন সহসা! ইহাকে দর্শন করিয়া আমাব গর্ভ সন্তানের কথাই মনে হইতেছে! 

বাৎসল্য নেছে আমাব হৃদয় ভবিয্না উঠিতেছে! একি ! "আমার বাম বহু 
নাচিতেছে ! তবে কি সত্য সত্যই এই অপূর্ব বালক আমাব সেই সন্তান? 
আমাৰ হৃদয় যে অবশ হইর' আসিতেছে ! পূর্ব স্থৃতি যে আমাকে অধীর কিয়! 
তুলিতেছে। ভগবান্! আবাব কি আমি আমাব সেই সন্তানকে ফিবিয়া! পাইব ? 
সংনাবে এত কষ্ট? শোক হুঃখই বুঝি ইহাব ভিত্তি! স্থথ-_মরীচিকা- ছার়াবাজি 

মাত্র! হায়! হায়! কে আমাব সেই গভীব শোক নিবসন কবিবে? এ যদি 
আমাধ পুত্র না হয়, “তবে আর আমাব এ জীবন ধাবণ বৃথা । আমি যে 
আব শোকভাব সহা কবিতে পারি না! হার। হায়] পতি অপেক্ষা পুত্রন্গেহ যে 

এত অধিক, তাহা! জানিতাম না ! যে কৃষ্ণকে আমি সর্বময় কবিরা বাখিয়াছিলাম, 
পুত্র স্নেহেব নিকট, আজ যেন তাহার স্থান নাই,__তাহা! যেন দূবে কোথা 
চলিয়া গিয়াছে | ইহা আমি 'ভাবিতেও পারি নাঃ কিন্ত কি কবি, তাহা যেন 
'আদার আয়ত্ত নহে! যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি সেই স্েহে আমাকে ভূবাইয়া 
রাখিতেছে ! সেই পুবাতন শোক আজ যেন উথলিয়া এ ! হা! ভগবান্! 

আমি কি করি? আমার একি করিলে। 

[৭] 



৫০ জীকক। ,. [দ্বাবকালীলা ] 

বিদর্ত-রাজনন্দিনী একান্ত মনে চিন্তা! করিতে করিতে অধীর! হুইয়। অঞ্চলে 

অশ্রু মুছিতেছেন, এমন সময় বুক্থছদেব দেবকী সহ কফ তথায় উপস্থিত 

হইলেন। ৃ 

গ্রীক তথায় উপস্থিত এবং সমুদয় ব্যাপার অবগত হুইয়াও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞের 
স্তায় উদাসীন ও নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া যেন কাহার আগমন গ্রতীক্ষ। করিতে 

লাগিলেন। তাহার তব্রপ ভাব দেখিয় রুক্সিনী সহিত সকলেই অত্যন্ত বিশ্মিত 
হইলেন। কারণ তিনি তাহাদিগকে কোন প্রশ্নই করিলেন ন1। 

ইতিমধ্যে সকল বিশ্বর সমাধান জন্ত অবিলম্বে দেবধি নারদ উপস্থিত হুইলেন। 
সকলেই সসম্ত্রমে সম্মমন স্ুচক বিশেষ সমাদরে পরিতুষ্ট করিয়া উপবেশন জন্ত 

তাহাকে যথাযোগ্য আসন প্রদ্ধান করিলেন। তিনি উপবেশন করিয়া কুশল প্রশ্ন 
করত ধীরে ধীরে গ্রহ্যয় হরণ বৃত্তান্ত আঙ্গুপূর্বণিক বর্ণন করিলে রুত্সিণী আননে 
অধীব! হুইয়। উঠিলেন। এবং নীরবে গললশ্ীককতবাসে অতি ভক্তির সহিত 

তাহাকে প্রগাঢ় প্রণাম করিলেন। 

নারদ মুখে শখ্খবের শিশুহরণ, তাহাকে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ, মতন্তোদরে 

প্রাপ্তি, শব্বর গৃহে অবস্থিতি, শ্বর বিনাশ ও রতি লাভ বৃতান্ত শ্রবণ করিয়া 

অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ অত্্ান্ত বিশ্বিত ও আনন্দিত“ছইলেন। বন্থদেব, 
দেবকী, কষ্ণবলরাম ও রুল্সিণী নবদম্পতিকে আলিঙ্গন করিয়া বিপুল হর্ষে 
আশীর্বাদ করত গৃহে তুলিলেন। 

স্বারকাবানীমাত্রেই এই সংবাদ শুনিয়া হর্য বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন । 

কন্দর্পের সেই অন্থপম দেহ কান্তি অবলোকন করিয়া কান্তত্রমে রুক্মিণী ব্যতীত 
ক্ক্চকাস্তাগণও কন্দর্গশরে জর্জরিত! হুইয়াছিলেন। এখন .তাহাঁকে পুত্র স্থানীর 

জানিয়। অতি কষ্টে সে ভাব সম্বরণ পূর্বক গৃহে ফিরিলেন। ন্ুতরাং অন্তে 
পরে কা কথা ? অভুএব মদনের রূপ-প্রভাবের কথ। আব কি বলিব? 

স্থুবেশং পুরুষং দৃষ্ট! ভ্বাতয়ং দিবা স্থুতং। 

* পর্নস্তপ ঘোনি ক্লিগ্ডতি সত্য সত্য ছি নারদ ॥ পঞ্চতন্ত্র। 

আদি পুরুষ, আদি রসের দেবতা গ্রীক বলিয়াছেন পহে নারদ! স্থঠাদ 
সুরূপ পুরুষ দর্শন করিলে-__সে ভ্রাতা বা মস্ত হইলেও--রমনীর চিত্ত বিকার 

উপস্থিত ছয়!” 



[দ্বাবকালীল] আকুষঃ। ৫১ 

এইজন্ত ইহাবা! কামিনী। এমন কামিনীদিগকে বাহার অবাঁধ স্বাধীনত। 

দিয়া বন্ধুব সহিত ভ্রমণ করিতে পাঠান, তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পার! 
যায় না। পাশ্চাত্য শিক্ষাই এইরূপ হস্তীমুর্খতার জননী । তরুণ তরুণীর অবাধ 
সন্মিলন,_অগ্নিতে স্বতাহতির ভ্তা় লালস! পরিবর্ধন করিরাই চলে। আমাদের 

পবম ভক্তিভাজন ত্রিকালদর্শা মহামহধি মন্নু এইজন্য নাবীকে বাল্যে পিতার 
অধীন, যৌবনে পতিব এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকিবার ব্যবস্থা! দিক়াছেন। 
_নস্ত্রীনাং স্বাতন্ত্রামহতি। 

হাক্স ! আমব! আমাদের ত্রিকালদর্শী খষি বাকা না মানিয়৷ কি. অধংঃপাতেই 
চলিয়াছি! ভগবন্! অধঃপতিত জাতিকে রক্ষা! করুন। 

শান্ত্রও বলিতেছেন $-_ 

মাত্রা ম্বত্রা হুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ। 

বলব!নিজ্জিকগ্রামে! বিদ্বাৎসমপি কর্ষতি ॥ ভাঃ ৯১৯১৫ । 

মাতা, ভগিনী এবং কন্তার সহিতও কদাপি নির্জনে অগ্রশম্ত আসনে 

বসিবে না। কারণ বলবান্ ইন্জ্িরগ্রাম বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া 
কুকর্ম রত করাইতে পারে। 

কথিত আছে, ভাগবতের টীকাকাব পরম পুজ্যপাদ কোন মহাত্মা “বিদ্বাংসমপি 
কর্ষতি” ইহা! দেখিয়া! বিরত্ত। হইলেন) এবং মনে মনে ভাবিলেন তাহাও কি 
কখনও হয়? এজন্ত তিনি লেখার ভুল হইয়াছে মনে কবিয়! মূল শ্লোক “অবিহ্থাংশ 
মপি” লিখিয্া! টীকা করিলেন । তাহার পর তিনি কোন কার্যোপলক্ষে স্থানাস্তয়ে 

গমন করিলে বেল! অধিক হুইল দেখিয়! পথি মধ্যেই গ্গানাহিক সারিয়া গমন 

করিবার ইচ্ছা করিলেন। এবং অদুরে এক জলাশয় দেখিয়া বস্ত্রাদি রাখিয়! ছানার্থ 
জলে নামিলেন। অনস্তব স্নানান্তে জলাশয়ের তীরে বসিয়া! আফিক করিতেছেন, - 
এমন সময় ভীষণ ঝড় আসিয়! তাহার বস্ত্রাদি উড়াইয়া কোথায় লইয়া গেল। সঙ্গে 
সঙ্গে কনফা। সহিত প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল! নিকটে আর কোন গৃহাদি নাই 
দেখিয়! গীতে কাপিতে কাপিতে পুফরিণীর তীরস্থ এক ধোপার কুঠীর়ে প্রবেশ 
করিয়া আপ্রয় প্রার্থী হইলেন। ধোপা তখন বাড়ীতে ছিলনা, অন্তর গির়াছিল" 

ধোপানী তাহাকে আশ্রর দিতে অন্বীরুত! হইয়া! বলিল, জামার স্থা্মী বাড়ীতে 
নাই, এ অবস্থাক্ম জি তৌমাফে আশ্রয় দিতে পারিনা । আমার স্বামী দেখিলে 



৫২ শ্কফ। [ দ্বাবকালীল! ] 

নান! প্রকার সন্দেহ করিবে। অতএব তুমি এখনই এস্থ/ন হইতে প্রস্থান কর। 
ঝড়েব সহিত বৃষ্টিব বেগ প্রবল হইতে গ্রবলতর হইতে লাগিল । ত্রাঙ্গণ একে ত 

শীতে কাপিতে ছিলেন, তাহাব উপর ধোঁপানীব এই কথ! শুনিয়া! হতাশ হুইয়। 

আবও কীপিতে লাগিলেন এবং শীতের প্রকোপে মুচ্ছিত হুইয়! ঘ্বারদেশে 

পড়িযা গেলেন। তাহা! দেখিয়া! ধোপানী ঘরে টানিয়া লই! গুশ্রবা করিলে 

কতক্ষণ পবে তিনি কতকট! সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এবং ধোপানী গুধফষ কাপড় 
দিলে তিনি তাহা পরিধান ও গাত্র আবুত করিয়। কতকটা সুস্থ হইলেন বটে ? 

তথাপি তাহাব শীত গেলন! ; পূর্ববং কাঁপিতে লাগিলেন। ধোপানী তাহাকে 

কথঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া বলিল, ঠাকুব! তুমি এখন নিকটবর্তী কোন গৃহে আশ্রন্ 

লও | আমার স্বামীর আসিবাব সময় হইয়া্ছে। সে আসিয়া তোমায় 
এখানে দেখিলে আমায় বিষম প্রথাব করিবে। এমন কি তোমারও নিম্তাব 

নাই। ব্রাক্ষণ বলিলেন, আমি আশী বৎসবের বৃদ্ধ, আমায় দেখিলে কিছুই বলিবে 

না, সে ভয় তোমাৰ নাই। আবও তুমি ধোপার মেয়ে, আর আমি নিষ্ঠাবান্ 
্রাঙ্গণ ] লে বলিণ,__ন! ঠাকুব ! তাহ! হইবে না) আমি যুকতি, তুমি যত বৃদ্ধাই 
হও, পুকষ দেখিলেই সে ক্রোধে আমায় বিষম প্রহার করিবে, তুমি ব্রাঙ্গশ 
পণ্ডিত বলিয়৷ সে কিছুই শুনিবে না। তাহা'ব শাসন বড়ই ভীষণ! সে 

আমান্র বড়ই অবিশ্বাস কবে! তুমি এখনই প্রস্থান কর; নতুবা তোমাব ও 
আমাব অশেষ বিপদ! মে এই কথা৷ বলিতে বলিতেই-_ব্রাহ্মণেব কম্পন বেশী 
হইতে লাগিল, তিনি ধোপাব গু বস্ত্র রাশির উপর শুক! পড়িলেন এবং আবও 
শু বস্ত্র তাহাব গায়ে দিবাব জন্য অন্থবোধ করিয়া অত্যন্ত অস্থিবতা প্রকাশ 

করিতে লাগিলেন । ধোপানী ব্রাহ্মণের তদবন্থা! দেখিয়া! অগত্যা তাহার গায়ে 

কঙকগুলি কাপড় চাপাইয়া দিল। ব্রাঙ্গণ তবুও, কাপিতে কাপিতে ধোপানীকে 

তাহার দেহ চাপিয়! ধবিতে বলিলেন। নে বলিল আপনি ব্রাহ্মণ, আমি ধোপার 

মেয়ে; আমি কেমন করিয়া আপনার দেহ চাপিয়৷ ধরিব? ব্রাক্ষণ কলিলেন, প্রাণ 

যায়, এ অবস্থায় দোষ না ই,__আমার গ্রাণ যায়, ধব ধর ! সে বলিল, না ঠাকুর! 
পৰ পুরুষকে আমি ছইব না। লীন্তের কম্পনে ত্রাক্মপের আবায় মূর্ঘঘার উপক্রম 
হইল, ক্রমেই তাহাৰ স্বর জড়াইর। আসিল! সেই অবহ্থায় শেষ অন্ধনয় জানিয়। 

ধোপানী ব্্ধণকে চাপির। ধবিগ | পূর্ণাজী যুবতী ধোপানীর কঠিন কুচযুগ বৃদ্ধ 
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বরঙ্গণের গাত্রাচ্ছাদিত বস্ত্র সমষ্টি ভেদ কবিয়া তাহার পৃষ্টে এক মনোরম অনুভূতি 
প্রদান করিল! তৎক্ষণাৎ সেই দারুণ শীতেব ভীষণ কম্পন যাতনার মধ্যেও ব্রাঙ্গণের 

মর! গাঙে বান ডাকিল 1__তিনি মদ্দনবাঁণে জর্জরিত হইয়া) কম্পনকে কাপাইয়। 

ধোপানীকে আকাড় করিয়া ধরিলেন! ধোপানী বলিল, ছাড়ুন ছাড়ুন |. 
আপনি ত্রাঙ্গণ, বৃদ্ধ ব্রাঙ্ষণ__নি্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ! আপনার একি রীতি! আমি 
নীচ জাতি, ধোপাব ব্যবন্থতা স্ত্রী! শ্রাঙ্গণ যেন সংজ্ঞা শুন্তের স্তায় দশ হস্তীর 
বলে তাহাকে জড়াইয়৷ ধরিকা বলিলেন,__-তা-_হ”ক! ্ 

পব মুহূর্তেই ব্রাঙ্গণ চাহিয়! দেখিলেন--ধোপানী নাই, কুটার নাই, ঝড় 
বৃষ্টি নাই, _ত্রিশুল হস্তে রুদ্র দণ্ডায়মান ! তিনি হাসিয়।__“বিদ্বাংসমপি কর্ষতি” 
বলিয়া অন্তহিত হইলেন। ব্রাঙ্গণ লজ্জিত ও অধোবদন হইলেন । 

ক্ষণমাত্র সংসর্গে এমন অশীতিপব নিষ্ঠাবান্ হ্ুসংবত বৃদ্ধ খাষির যদি এরপ 
অবস্থ। হয়, তবে অসংযত যুবক যুবতীর অবাধ সম্মিলনেব ফলাফল কিরূপ, তাহ! 

কি আবাব অনুম/নের অপেক্ষা করে ? এমন যে নারী, তাহ হুইতে কত দুঝে 
কেমন সাবধানে থাক! এবং তাহাকে কিরূপ ভাবে রাখা কর্তব্য, তাহা! উপেক্ষা 

কবিয়া আমব! সর্পেব মুখ-চু্ধন করিতেছি । আমাদের শান্ত- আমাদের খধি-বাক্য 
অবহেলা করিয়! আমরা সত্যতার নামে দিনে দিনে যে অধঃপাতে যাইতেছি,-_ 

যে স্বাধীনভাব ধুয়া তুলিয়া! ভারতবর্ষের পবিভ্র আকাশ বাতাস যে কলঙ্কে কলুবিত 
করিতেছি, হে রুদ্র! তুমি একবার ব্রিশুল লইয়! ন! দীড়াইলে তাহা হুইতে 
আব মুক্তির উপায় নাই! 

মুখে যতই সভ্যতাব বাণী ছড়াও, স্ত্রী স্বাধীনতাব যতই পুস্তিকা! লেখ, বুকে 
হাত দিয়! বল দেখি, সুবিধা পাইয়! যৌবনে কত অত্যাচার অনাচাঁৰ করিয়াছ ? 

সেই পাপ ঢাকিতে এখনও স্বাধীনতার প্রবন্ধ লিখিতেছ! গালি দিতে হয় 

দাও, কিন্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একবাব চিন্তা করিয়া দেখ, সংযম স্বাধীনতা 
কাহাকে বলে ! আমাদের শাস্ত্রকার বলিয়াছেন £-_ 

ন জাতু কামঃ কানানামুপভোগেন শাম্যতি। 

হবিষ! কৃষ্ণবর্মেৰ তুয় এবাতিবর্ধতে । ভাঃ ৯১৯১২।, 
উপভোগের ঘারা, মদন প্রশমিত হয় না বরং অন্নিতে দ্বতাহতির ভয় তাহা 

ক্রমশঃ বদ্ধিতই হয়। ইহা! কি অসভ্য? 
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নার্ধ্যস্ত যত্র পুজ্ান্তে রমস্তে তত্র দেবত! !_-যেখানে নারীর পুজ! সেখানে 

দেবতাব! সন্তষ্ট থাকেন। 

কিন্ত মনে বাখিও যেভাবে পুঁজ! করিতেছ ইহা! নারীর পুজা নহে। উহা 
নারীর ঘোর অসম্মান _অপশান ! দেবদ্বিজে ভক্তি, শান্তর সংঘমে আকাজ্ঞা, 

ইহ পরলোকের ধর্মকামনা, পতি পুত্র শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি পবিজনবর্গের 
সেবা, প্রন্থতি শিক্ষ1 দেওয়াই প্ররুত নারীব সঙ্সান--নারীর পুজ!! ,তদ্বিপরীতে 

তাহাকে বিলাসেক্ন অনন্ত সমুদ্ধে নিক্ষেপ, তাহার পুজা নহে। ভারতের ধাতে 
ইহ! সহিবাব নহে । ভারতই প্রকৃত নারী পুজ। করিতে জানে। নারীকে মা 

ভবানীর শ্বরূপা বলিয়া! পুজা করে। 

হে রুদ্র! সে যুগের আব কত বাকি? 

স্বামীতে স্ত্রীব আত্যন্ত্িক অনুবক্তি ন! জন্মিলে পতি সদ্দশ পুত্র লাভ হয় না। 
প্রহায়েঘ কষ সদৃশ মুষ্তিই রুক্ষিণীব কুষ্গানুবক্তির প্রক্ষ্ট পবিচয়। পিতা পুত্রে 
এমন অভেদ-দর্শন যে, কৃষ্ণ কামিনীগণও প্রত্যায়কে চিব পবিচিত কৃষ্ণ বলিয়াই 

শুধু অবধাবণা নহে, কামনার বিষয়ীভূত মদনমোহন হৃদয়-দেবত৷ জানির়া 

সন্তোগেচ্ছায় অবশ হইয়! পড়িলেন ! 

এই শিক্ষাই আধ্য শিক্ষা-_এইরূপ পতিনিষ্ঠাই ভাবত-রমণীর প্রককতি-গত 

সতীত্বেব পরিচায়ক । পিতার মনোভাব পুত্ধে সংক্রামিত হয়। এজন্ত সৎপুত্র 

লাভ কবিতে হইলে দৎপিতা৷ হওয়া! প্রয়োজন। পিতা! ব্যতিচারী, উচ্ছৃঙ্খল, 
ইন্তিয়-পরায়ণ হইলে পুত্রও তদ্রপ গুণ-সম্পর হুইয়! জন্ম গ্রহণ করিবে । তাহার 
উপর মাতাও বদি পতিকে উপেক্ষাশীলা, বিলাসময়ী ও ইঞ্জরিয়-পরায়ণা হন, তাহ! 
হইণে ত কথাই নাই! আমাদেব আত্মদোষে বদি তক্্ুপ পণু-ভাধাপন্ন পিশাচ 
সন্তান জন্মগ্রহণ করে ; এবং কালে বৃদ্ধাবস্থায় যর্দি তাহার! আমাদের উপর 
রাক্ষসিক অত্যাচার করে, তবে সে জন্ত আমবাই দোষী! তাহা? আমাদেবই কৃত 

কর্মের ফল! আজকাল আমাদেরই দোষে এইকপ কানজ সম্ভানে দেশ ছাইয়া 
যাইতেছে। এইটান্তই সর্বত্র 'এত অনর্থ! তাই বলিতেছি, সৎপুত্র লাত করিতে 

হলে, স্ুসন্তানের জনক জননী হইয়া! পরিণামে অতুল ভ্ুখ লাভ করিতে 
হইলে, ধর্খার্থকামমোক্ষ প্রার্থা হইয়া অস্তিমে 'গবচ্চরণারিন্দ লাতের বাসনা 
করত দেশ ও দশের সুখোজ্ছদল করিবার বাসন! হইলে আমাদিগকে তুসেংবত, 
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নিষ্ঠ।বান্, দেবদ্ধিজে তক্তি-পরায়ণ আদর্শ গৃহী হইতে হইবে । অপরের কথা 

ছাড়িয়! দাও, গুধু আমাদের স্থখ শাস্তির জন্ত আমাদিগকে সংঘত হইতে হইবে। 

আমর! যেমন বৃক্ষ রোপণ করিব, তাহার ফলও ত তক্মগ হইবে! আমর যি 
অপরিণামদর্শী হই, বিলাসের জোতে দেহ ভাদাইয়৷ আপাতঃমধুর- পাপে ডুবি়া' 
হাই, তবে তথতাবোৎপন্ন “সন্তানও যে আমাদের অপেক্ষাও শত সহ গুণ 
পাপাচাৰী হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর লন্দেহ নাই! এইজন্ত সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দা 

বিধান জন্ত আর্ধা খধিগণ আমাদের সর্ববকার্ধেয সংযম সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়ছেন। 

বিলাসে সর্বত্রই গুড়োৎপন্নের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। ইহা! নরনারীর ইঞ্জিয় 

সেবারই বিষময় ফল! এইজন্তই পাপের গ্রাচুর্যে ভতিশ্রন্ধ!, নিষ্ঠাতপন্ত। 

অন্তর্ঠিত হইলে দেব-মানব সম্বন্ধ তিরোহিত হয়। এইজন্তই “পৃথিবীতে অল্প 

শস্ত, অল্প মেঘে জল!” 

হায়! হায়! আমব! এমনই মেহথ বে, আত্মন্থখেবও কামনা! কবি না? 

- তাহা চিন্তা করিবারও আমাদের অবসর নাই! ভগবান পাপ হইতে রক্ষা! 

করুন! 

-(৪)- 
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জি 6৫২-- 

ঈত্রাজিৎ মাক একঞন কৃর্ধযভত্ত, স্য প্রদত্ত ভ্যমস্তক মণি ধাবণ কবিরা 
স্বাবকাযর় আগমন কেম । সেই মণি প্রত্যহ আট ভাত (কোন বিশেষ 

পরিমাণ ) স্বর্ণ প্রসব কৰিত। মণিব আবও গুণ ছিল, সে যেখানে থাকিত 

তথায় ছুরভিক্ষৎ মহামারী, সর্গভয়, আধিব্যাধি প্রভৃতি কোন প্রকাব 

অকল্যাণ হইত ন!। নেই মণি দেখিয়! দ্বারকাবাসীবৃন্দ মণিধাবী সত্রাজিংকেই 

অপুর্বব জ্যোতিঃসম্পর নুর্য্যদেব ক্কষ্ণেব সহিত সাক্ষাৎ কৰিন্তে আ.সিয়াছেম, 

ইহা অবধাবণ কব শ্্রীক্চের নিকট উপস্থিত হইয়া! নিবেদন কবিলেন, 

নূর্য্দেব আপনাব লহছিত সাক্ষাৎ কবিতে আসিয়াছেন। 

পবম পুকষ শ্রীরষ্ণ দুব হইতে সন্জাজিৎকে দেখি! ছানিয়। বলিলেন, উনি 
হুধ্যদেব নহেন, স্তমন্তক মণিধারী আমাদের পূর্ব পবিচিত সত্রাজিৎ! 
শ্রীরুফেব এইরূপ কথা শুনিয়। তাচাব! বিশ্মিত হইলেন। 

পবে এক সময় শ্রীরুষণ র(জ। উগ্রসেনেব জন্ত উদ্ত শ্তমস্তকমণি প্রার্থনা কবিলে 
সত্রজিৎ তাহাতে কর্ণপাত না৷ কবিরা মণি গোপনেব চেষ্টা কবেন। অনম্তব 

সত্রাজিতের ভ্রাচা প্রসেন উক্ত মণিবারণ করিয়া মৃগয়র্থ অধণ্যে প্রবেশ কবিল। 

এক মিংহ অশ্ব সহিত প্রপেনকে নিহত করিয়া অপূর্ব খান্থ জ্ঞানে মণি মুখে 
লয়! গুহায় প্রবেশ করিবাব উদ্তোগ করিলে জান্ববান্ তাহা! দেখিয়া তাহাকে 

হত্যা! কবত মণি/লইয়! প্রস্থান কবিলেন। 
এইদিকে প্রসেন বন্দিন প্রত্যাবৃত' না হওয়ায় সন্রাজিৎ রটন| করিল যে, 

ককঞ্চ শাহাকে নিধন কবিয়। মণি হবণ কবিষ্বাছেন। এই পবীবাদ শ্রবণ করিয়া 

ভীকষ্ণ ভীঁহা স্খালন জন্য নগরবাসী জনগণকে সঙ্গে লইয়া মণি অন্বেষণে বন 
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প্রবেশ করিলেন । অনন্তর অন্বেষণ করত দেখিলেন, প্রসেন অঙ্থ সহিত এক সিংহ 

কর্তৃক নিহত এবং সিংহও জান্ববান্ কর্তৃক নিধন গ্রাণ্ড হইাছে। সঙ্গীদিগকে 
তাহ! দেখাইয়া! তিনি বলিলেন জান্ববানই নিশ্চক্স মণিহন্নণ করিয়াছে। 
অনন্তর নগরবামীজনগণকে গুহার বাহিরে অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া 

তিনি জাম্ববানের গহ্যরৈ প্রবেশ কদ্িলেন। এবং কির়দুর় অগ্রসর হইলে 
দেখিলেন তাহার পুত্র মণি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে । তাহা! দেখিয়া তিনি 

মি গ্রহণ বাসনার অগ্রসর হইলে তাহার মাত অপরিচিত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষকে 

দর্শন ঝয়ত ভয়ে বিষম চীৎকার করিক্না উঠিল। তাহায় তয়-বিহ্বল চীৎকাক্ষ 

শুনিয়া জান্ববান্ ভীষণ ক্রোধে অগ্রসর হুইলে, ক্রোধ তাহাকে পরম রতন 
চিনিতে দিল না। সে মোহাচ্ছন্ন হুইয়! শ্রীপতির সহিত যুদ্ধে প্ররত্ত হইল। 
তীষণ যুদ্ধে আঠাইশ দিন কাটিয়া গেল। জাঘ্ববানেব শরীর ভীষণ প্রহানে 
জর্জরিত ও অত্যন্ত বেদনায় অবসন্ন হইয়া পড়িলে তাহার জ্ঞান সঞ্চাব হুইল । 

তখন সে শ্রীকুষ্ণকে শ্রীপতি বলির! বুঝিয়া অপরাধ তঞ্জনের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা 
কবিল। কারণ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত কর! শ্রীপতি ভিন্ন অপর কাহারই সাধ্য 
নহে। অনন্তর ঘ্যবে সন্তষ্ট হইয়! শ্রীকষ্ণ তাহার অঙ্গে অমৃত-হন্ত বুলাইরা 
দিলে তাহার সমুদয় ক্লান্তি দূবীভূত হুইল। 

পরিশেষে শ্রীরুক্*মুখে মণিহবণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া! তাহার পরীবাদ 

স্বালনার্থ মণিসহ স্বীয় কন্ত! জাম্বুবর্তীকে অর্পণ করিলেন। 

এদিকে দ্বারকাবাসী যে সমস্ত লোক কৃষ্ণের সহিত আসি! গুহার বাহিয়ে 

অবস্থান করিতে ছিলেন, তাহার! দ্বাদশ দিন পর্যস্ত অপেক্ষা করিয়াও 

ক্লক নির্গত হুইতে না দেখিয়া বিষ মনে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করত বন্থুদেব 

দেবকী ও রুক্সিনী প্রভৃতিকে সে সংবাদ প্রদান করিলেন। তাহার! তাহা 

শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হুইয়া বোদন করত সন্তরাজিংকে অভিসম্পাত 
করিতে লাগিলেন। দ্বারকায় তখন মহ] ছর্দিন উপস্থিত হইল। দ্বাক্নকাবাসী' 
অত্যন্ত ্গেহে পরম গ্রীতি-ভাজন কৃষ্ণের অমঙ্গল চিন্তায় অবসন্ন হুইয়া৷ পড়িলেন। 
ক্নেহে হড়ত্ব দেখিতে পার না! ন্লেহ সর্বদাই অকল্যাণ আশঙক্ষায় শঙ্কিত! 

শ্রীরফের সর্বশকিমানত্বের শত সহশ্র প্রমাণ অহরছঃ তাহাদের নিকট বিস্তমান 
খাকিলেও গ্রেহু তাহাদিগকে জানল দিল না, তাহাবা কাদিতে কাদিতে দলে দলে 

[৮] 
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রিনি সিডির নি রিট রি নালা 
পুনর্বার শ্রীকুঞ্কে পাইবার আশার চক্রভাগা নানী ছর্গতিনাশিনী ছর্গার 
আরাধনা! করিতে গমন করিলেন । সর্বজ্ঞ দেবী তীহাদের কাতরতার সন্ত 

হইয়া বর দান করিলে তাহার! হুস্থ মনে গৃছে ফিরিলেন। 
এদিকে কয়েক দিন পরে ভ্রু তাধ্যা জান্বুবতী সহ মণি লটয়। পরমাননে 

্বারক! প্রবেশ করিলে চারিদিকে আনন্দের উৎস ফুটিয়া উঠিল | 
এখানে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে । তাহা এই যে, কৃষ্ণ-ভক্তঃ 

মাত্রেই শীক্ত। কঞ্চকে পাইতে হুইলে শক্তির উপাসন! চাই। শক্তি সন্ত 
হইয়া বর দান না করিছ্ে! রুষ্ণ-প্রাপ্তি ঘটে না। যেখানে কষ্খ-প্রাপ্তির আশা 
সেইখানেই শক্তির উপাসনা,-_শক্তিব শ্বারস্থ হইক্জ! বর প্রার্থনা! গোপীগণ 
অগ্রে মহামায়া! কাত্যার়নীর পুঁজ! করিয়া! বর লাভ করত তবে কৃষ্ণ-চরণ পুজার 
অধিকারিনী হুইয়াছেন। বাহার! কৃষণ চরণ পৃজার্থী হুইয়৷ দেবী-ঘ্বেষ করেন 
তীহার৷ সাবধান হউন। তাহারা গোড়ায় ভুল করিতেছেন। একমাত্র 
মহামারাই কৃষ্ণ-চরণ পুজাব অধিকার দাত্রী। ক্ৃষ্$-ভক্তি মন্দিবের দ্বারদেশে 
তিনি অবস্থান করিতেছেন। তিনি কপ! করিয়া দ্বার না ছাড়িলে কাহাবই 

প্রবেশের সাধ্য নাই। এ মায়া তাহারই মায়া! হদ্ধের ধবলত্ব যেমন হুগ্ধ হইতে 

পৃথক হইতে পারে না, অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকা! শক্তিতে যেমন কোন প্রভেদ 
নাই, আবার অঙ্গার ছাড়া যেমন অগ্নি থাকিতে পারে ন!, অগ্নির অগ্নিত্বই থাকে 
না, তন্দ্রপ কষে মহাশত্তি, এবং মহাশক্তিতে কৃষ্ণ ওতপ্রোত ভাবে সংমিশ্রিত-_ 
অভেদ ! একটার অভাবে অন্তটী থাকিতে পারেন না। ইহাই হুইল বৈজ্ঞনিক 
যুক্তি। কিন্তু ইহার উপরেও আছে, তিনি যে সর্ধশক্তিমান্ ভগবান্। তিনি 
তাই শক্তিকেও পৃথক কবিতে পারেন । কিন্তু তখন তিনি নিক্রিয় | তাহাকে 
ক্রিয়্মান্ করিতে হইলে তাহাতে শক্তি সংযে'গ আব্তক। সুতরাং শক্তির 
শরণাপন্ন হুইয়! তাহাকে প্রদরন ন। করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নাই। 

প্রীকষ্ণ বলিয়াছেন £__ 
দৈবীহ্ষষা! গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া। 

'মামেব যে প্রপদ্ধস্তে মার! মেতাং তরস্তি তে ॥ 

আমার মায়া দুস্তযজ্যা হইলেও যে আমাকে একাস্ত আশ্রয় করে, সে তাহা 

হুইতে পরিত্রাণ পায়। অর্থাৎ মায়! দয়! করিয়া তাহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিয় 
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আগ করেন। কারণ তিনি যে কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রদায়িনী ! কুষে একান্ত ভক্তি 

দেখিলে তিনি ষে আগ্রহ সহকারে তাহার পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার করিয়া 
দেন! পুরাণে সর্বত্রই কষ্গপ্রাপ্তি কামনায় কৃষ্ণ-ডক্তগণ-__কৃষ্ণ-পদ্িবাব 

দুর্গতিনাশিনী মহামায়ার শরণ লইয়া! কৃত-কৃতার্থ হুইয়াছেন। 
যাহা হউক, তাঁহাকে দেখিয়া বাজ্য মধ্যে আবার মহামহোৎসব আরম্ত 

হইল_আনন্দের শ্বোত বহিতে লাগিল। বিরহেই প্রেমের ওজন বুঝা যায়। 
কয়েক দিনেব কৃষ্ণ অদর্শনে দ্বারকায় হা হুতাশের ঝড় বহিতেছিল! ক্কষ্চ যে 
তাহাদের কি প্রাণের বস্ত,-_কি হৃদয়ের ধন তাহা অনুভব করিয়া তাহারা 
চাবিদিক শুন্ত দেখিতেছিলেন। কৃষ্ণের মহত্ব, কৃষ্ণের আনন্দমযত্ব, কৃষ্ণের 

বর্তমানত্ব দ্বাবকায়্ যে নির্ভীকতা, যে গ্রেম-গ্রঅঅবণ, যে হদয়হারী আত্মীয়তার 

সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার আদর্শনে যেন সে সমুদয় শুন্তে বিলীন হুইয়৷ গেল | 
তাহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দ্বারকার আকাশ বাতাস যেন নব বলে বলীয়ান 

হইয়া উঠে! কৃষ্ণ যে তাহাদের কি, তাহ! যেন তাহার! অনুসন্ধান করিয়াও 
ঠাহব কবিতে পাবেন না। তীহার আদর্শনে তাহাদের যেন প্রাণের সজীবনী 

শক্তি- বল বুদ্ধি তরসা হারাইয়া যায়! অহো! কৃষ্ণকে ধাহারা এমনই করিয়া 
আত্মসাৎ করিয়াছেন তাহারাই ধন্ত | কিন্তু তাহারা আত্মসাৎ করিয়াছেন, না 
রুষ্ণ আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহাই ভাবিবার বিষয়! তাহারা তাহাকে 
আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই! কাবণ তাহা হটলে তাহাদের এমন দশ! 
ঘটিত না। এমন হা! হতোশ্মি করিতেন না, আনন্দে ভরপুর থাকিতেন | 
কৃষ্খই তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন তাই তাহার! তাহার আদর্শনে 
আত্মবিস্বত হুইতেন। 

কয়েকদিন পরে একদিন কৃষ্ণ রাজ-সভায় সত্রাজিৎকে আহ্বান করিয়া 
সর্বজন সমক্ষে মণি প্রাপ্তির বিষয় বর্ন করত তাহাকে সেই স্তমস্তকমণি 
প্রদান করিলে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও অধোবদন হুইলেন। এবং কি 
প্রকাবে আপন দোষ ম্থালন করিবেন, তাহা চিন্তা করিয়া! সত্রাজিৎ একমাত্র 

কন্ত! সত্যভামাকে নিিনিলরের রিড সরা রাগাদ 

করিলেন। 

কিন্তু গ্রীকষ্চ মণি গ্রহণ ৪ 



৬ শ্রী । [ ত্বারকালীল! ] 

আপনি অপুত্রক ; আপনাদের অবর্তমানে উহ! আমরাই পাব ৷ এখন উহা 

আপনার নিকটই থাকুক, আপনারাই উহ! সম্ভোগ “করুন । 
ইহা! দ্বার! শ্রীরু্ষ দেখাইলেন যে, তিনি আপনার জন্য মণি. প্রার্থনা 

করেন নাই। তিনি অর্থ-লোভী, বিলাসী বা! স্তমস্তকমণির নানা জধি ব্যাধি 
প্রভৃতি অকল্যাণ নাশের গুণমুগ্ধও নহেন। তীহার ইচ্ছায় এমন কত কোটা 

কোটা স্তমস্তক মুহূর্তে জন্মিতে পারে! তিনি সত্তরাজিতের ও্তমস্তকমণশি চৌর 
নহেন। অথবা বুঝি, আসক্তির জিনিস তিনি লন না, প্রেমের সহিত- প্রাণের 
সহিত না দিলে তিনি তাহ শ্রাহণ করেন না ।” 

সত্রাজিৎ শ্রীরুঞ্কে মণি-চোর বলিয়াছিলেন ১ হয় ত কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন 

এই অনুমান কন্যা তিনি অত্যস্ত অনিচ্ছায় ভয়ে মণি সহিত সত্যভামাকে 
দিয়া তাহাকে শাস্ত করিতে সচেষ্ট হুইয়াছিলেন। তাই বুঝি তিনি তাহা! 
লয়েন নাই। মনে দ্বিধা থাকিলে তৎ্প্রবৃত্তি মূলক বন্ত তিনি গ্রহণ করেন না। 
তবে বলিতে পারেন, মণি গ্রহণ করিলেন না, সত্যভামাকে গ্রহণ করিলেন 

কেন ? তাহার উত্তর এই যে, সত্যভাম| উচ্ছিষ্ট হন নাই। ক্কতবন্থ্া শতধন্বাদি 
যুবকগণ সত্যভামার অলোকসামান্ত রূপরাশি ও গুণ-গ্রাম দর্শন করিয়া তাঁহার 
প্রণয়প্রার্থ হইলে তিনি সকলকেই উপেক্ষা! করত শ্রীরুষ্ণথ চরণেই মনঃপ্রাণ 
অর্পণ পূর্বক একান্ত মনে তাহার ক্বপা! প্রার্থনা! করিতেছিলেন। এইজগ্ত তিনি 
তাহাকে গ্রহণ করিলেন। 

-্( ০). 



জভুগৃহ দাহ। 

হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন যে, পাওবগণের শিক্ষা, সদাচার, শারীর বল, 
ধর্ম, নীতি, যুদ্ধনৈপুপ্য, বিনয় ও আক্সান্থ্রত্তিতা প্রভৃতি সদগ্ুণে পুরবাসী ও 
প্রজা সাধারণ মোহিত হুইয়! সর্বদা তাহাদের প্রশংসা কগ্গিতেন। (এবং 
তাহাদের প্রতি ক্রমশঃ বর্ধমান সহাম্থৃভৃতি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলে হূর্ষ্োধনাদি 
কৌরবগণ উত্তরোত্তর প্রবদ্ধিত হিংসার প্রজলিত হুইন্! তাহাদিগকে শৈশবে 
বিষদানাদি কার্যে নানা প্রকারে সংহারের চেষ্টা করিয়াছে ! কিন্ত ভগবৎ 

কৃপায় ধর্মের প্রভাবে তাহারা সকল বিপদ হইতে লমুতীর্ণ হইক্া তগবান্রে 
মহিমা কীর্থন করিয়াছেন। পুরনবাসী ও প্রজাসাধারণ পাওবগণের গুণমুগ্ধ 

হইয়! যুধিষ্ঠিরকে রাজ! করিবার জ্সভিপ্রার প্রকাশ করিলে কণ্লগগ শঙ্জের 
্যায় হূর্যোধনের তাহা অত্যন্ত অসহা হুইয়! উঠিল। সে ছাট রস্ত্রীগণে পনিবৃত 
হইয়া পাগডবগণের বধ সাধনের জন্ত দাবার নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে 
লাগিল। অনস্তর তাহার! পাগুবগণকে বারাণাবত নগরে প্রেরণ করিস! 

নধন করিবার সংকর করত পুন্োচন নাম! জনৈক মন্ত্রীকে তথায় প্রেরণ 
পূর্বক জতুগৃহ নির্মাণ করাইল। 

এদিকে একদিন ধৃতরাষ্্র মস্ত্রিগণ রাজ-সভার পাঁওবগণের সমক্ষে বারাপাৰত 
নগরের অতুলৈশ্ব্য ও শৌভ। সম্পদের করা৷ বর্ণন করিয়া ডাঁহাদিগের নগর 
দর্শনেচ্ছা বলবতী করিয়া তুলিতে লাগিল। তীহ্ারা ঘ্তুল শোভা! সম্পন্নের 
কথ! গুনিয়! তাহা দর্শনেচ্ছা প্রকাশ ক্ষগগিলে স্তরাহ, মন্ত্রগণ এবং হুর্যেধন 
প্রভৃতি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এরং আনন্দ চাপিরা রাখিতে ন! পারিয়া 
একদিন পাগাস্বা ধতরাষ্ট্র পুত্রস্থানীয় পাওৰখণে ডাকিয়! বলিল যে, তোমরা 
বানাপাবত নগরের অকুলৈশবধ্য ও প্রার্কতিক -সৌন্বধ্য দর্শনে গমন করিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ শুনিয়! অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তোর! সমাভৃক 



৬২ শীকফ। দ্বাবকাঁনীল। ] 

গমন কবিয়া তথায় কিছুদিন আনন্দে কাল যাপন কর। অনস্তর ফিরিয়া 

আসিয়া আমাদের আনন্দ বর্ধন করিবে। তোমরা ভবিষ্যতের আশ! ভরস! ! 

দেশ দর্শনের অভিজ্ঞতা লাভ কর! তোমাদের সকলেরই বর্তব্য। অতএব 
তোমর! কাল বিলম্ব না করিয়! যাত্রা কর। 

মহাত্বা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের এই অযাচিত অনুগ্রহ দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ 
তাহার মনোভাব বুঝিলেন। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া! সম্মতি জ্ঞাপন পূর্বক 
গমনের জন্ত প্রস্তুত হইলেন । 

যুধিষ্তির বোধ হয় ভাবিলেন ক্ষত্রিয় আমরা- রাজপুত্র । জানি আসন্ন 
বিপদ, কিন্ত মরণে ভয় কবিব? মরণকে উপেক্ষাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম! ইষ্ট-লাভের 
জন্ত সর্ববদ! বিপদের সন্ুখীন হওয়াই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। তাহার উপর একবার 

যাহাতে হা বলিয়াছি, তাহাতে না বল! ঘোর অধার্মিকের কার্ধ্য। প্রাগ যার 
বাক্, ধর্মহানি কবিতে পারিব না। তাই প্রকান্তে সম্মতি জ্ঞাপন পুর্ববক 
গমনের জন্ প্রস্তুত হইলেন। 

তাহাদিগকে গমনোছাত দেখিয়া ধর্্াত্বা বিছ্র যুধিঠিরকে শ্লেচ্ছ ভাষায় 

প্রকারাস্তরে ধৃতরাষ্ট্রের ছুবভিসপ্ধি জানাইলে তিনিও ০০৪ বলিয়৷ তাহাকে 
প্রণাম পুরঃসর গমন করিলেন। 

অনন্তর পাওবগণ সমাতৃক বাবাণাবত নগরে উপস্থিত হইলে পুরোচন 
আগ্রহ সহকারে অতিযদ্ব প্রদর্শন পূর্বক তাহাদিগকে জতুগৃহে লইয়া গি্! 
বহু মুল্য আসনে উপবেশন কর্বাইল। গৃহ মনোরম কারুকাধ্য খচিত এবং 
বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা পরিশোভিত অতুলৈশ্বধধয-সম্পন্ন, ইহা নিরীক্ষণ 
করিয়া পাগুবগণ বিশ্মিত হইলেন। 

যাহা হউক, তাহার! তথার অতি সতর্কতার সহিত অবস্থান কবিয়। 

গোপনে পরীক্ষা! করিয়া দেখিলেন যে, গৃহ জতু এবং শণ প্রস্ৃতি অতি দাহ 

পদার্থে নির্টিত। ইহা অবগত হইক্ যুধিষ্ঠির বিছুর €প্ররিত, খনক দ্বারা 
গৃহাভ্যন্তর হইতে নুড়্ প্রস্তত করাইয়! বহির্শমনের পথ উন্মুক্ত রাখিলেন। এবং 
উপযুক্ত সময় বুঝিয়া £ভীমসেন আগ্রে পুরোচনের গৃহে পরে জতুগৃহে অগ্নি প্রদান 
করিলেন। অদ্ধি সর্বতোভাবে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইলে পাগুবগণ মাতার 
সহিত সুড়ক্স দিয়। বহির্গত হুইদ্ব। পলায়ন করিলেন। 



[ গ্বাবকার্লীল ] গ্ীকঞ্চ। ৬৩ 

এদিকে এক নিষাদী পঞ্চপুত্র সহ এ রাত্রিতে জতুগৃহে আশ্রয় লইয্াছিল। 
জৃতরাং পঞ্চপুত্র সহ সে এবং পুরোচমও ভ্দীভৃত হইল। লমাভৃক পাগুবগণ 

সহ পুরোচনও ভম্মীভূত্ত হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্্রী ও ছর্যোধনাদির আনন্দের 
সীম! রহিল না। কারণ হুষ্টব্যক্তিগণ আপনাদের কার্য-সাধনাস্তে পাছে 
তাহা অন্তের গোচরীভূড় হয়, এই আশঙ্কায় হৃ্র্ম-সাধকগণের বিনাশই কামন! 
করিয়া থাকে । হ্ষ্টগণ বুঝে যে, ন গণন্তাগ্র গচ্ছেৎ, _সিদ্ধে কার্যে সমং কলং। 

যদি কার্যে বিপত্তিন্তাৎ সান্ মুখরন্তত্র হন্ততে ! 
যাহা হউক, পুরোচন তাহার কর্ণেয় উপযুক্ত ফলই লাভ করিল | তাহাতে 

আনন্দ তি্ন কাহারই ছঃখ নাই! কিন্তু নিষাদী পঞ্চপুত্র সহ ভম্মীভূত হইল 

ইহাই আপাততঃ ছুঃখের কারণ বলিয়া! মনে হয়। মগ্কপান-বিতোর! ও মৃতকলা 
হইয়৷ সম্ভবতঃ সে পাওবগণের অজ্ঞাতসারে জতুগৃহের কক্ষাস্তরে অবস্থান 
করিতেছিল। তবে প্রাক্তন কর্মই যে তাহাদের এবন্কুত মৃত্যুর কারণ 
তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। 

যেহেতু, ভোজনন্দিনী কুস্তী তাহাদিগকে তূঁবি ভোজনে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন । 

বহুশত লোক তাহার দানে পরিতুষ্ট ও অপর্যাপ্ত ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া কে 
কোথায় রহিল বা চলিয়া গেল তাহার সন্ধান লওয়াও তীহারা আবশ্তক 
বিবেচনা করেন নাই। সে যাহ! হউক, দৈবই ষে ইহার মূল, তাহার কোন 
সন্দেহ নাই। কারণ ধর্ম-পরায়ণ পাগডবগণ জ্ঞানতঃ কখনই এমন পাপাচার 
করিতে পারেন না। 

যাহা হউক, নিশ্চয়কে স্ুনিশ্চয় করিবার জন্ত ভন্মরাশির মধ্যে নিষাদী ও 
তাহার পঞ্চপুত্রের অস্থি দর্শন করিগ্না সকলেই স্থির করিল যে, পাগুবগণ 
সমাতৃক ভশ্বীভূত হইয়াছেন! ইহা৷ গুনিয়! হস্তিনায় কুরু রাজপুরীতে কৃত্রিম 
ক্রন্দনের ধুম পড়িয়া গেল! ধৃতরাষ্্ট আর কাল বিলম্ব করিতে পারিলেন না 
তিনি সমুদয় আত্মীয় স্বজনকে এই হুঃসংবাদ প্রদান কবিয়া পাণ্ডবগণ ও 
কুস্তীর শ্রদ্ধাদি ওদ্ধদেহিক কার্ষ্যের কোন প্রকার ক্রুট ন! হয় তজ্জন্ত তাহাদিগকে 
আহবান করিলেন। এবং অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, এ সমরে তাহারা 

যদি উপস্থিত" ন! হয়েন তাহা! হইলে তিনি অত্যন্ত ছুঃখিত হুইবেন। এবং কু্তী 
ও পাগুবগণেন স্বর্গ গমনের স্থবিধা কল্পে পুরোহিতগণের ফর্দ মত বৃষোৎসর্গ, 
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হন্যোৎসর্গ, দান সাগর, তিল কাঞ্চন, মণি কাঞ্চন, চৌষটি যেড়শ প্রভৃতি 
অন্ুকল্প, প্রতিকল্প, বিকল্প বা সংকল্প হিসাবে যত প্রকার ব্যবস্থা আছে, 

সমুদয় ব্যবস্থার একত্র সমাবেশে পিগদানের যতদুর উৎকট ব্যবস্থা হইতে 
পারে ভজ্জন্ত তিনি ধনাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিতেও কুষ্টিত নহেন বলিয়াও 

তাহাদের নিকট ঘোষণা! বাণী প্রেরণ করিলেন | 

বাহার! পাগুবের হিতাকাজ্জী তাহারা তাহা গুনিক়! চমকিয়! উঠিলেন ! এবং 

'অতিমাত্র ছুঃখে মুহৃমান ও ব্যাপার কি জানিবার জন্ত সত্বর সমাগত হুইলেন। 
আর ধাহার! তদ্ধিপরীত, তাহার।ও কৃত্রম শোক প্রকাশার্থ অবিলম্বে আগমন 

করত ছৃূর্যোধন খ্বৃতরাষ্ট্রীদির সহিত সম্মিলিত হুইলেন। 
রামকৃ্$ও এ সংবাদ শ্রবণমাত্রেই আত্মীয় ম্বজনের অভিলাষ পুরণার্থ 

হুস্তিনায় সমাগত হইয়া! শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
সর্বজ্ঞ ভগবান্ রামক্ুষ্ের এ ছলনা! কেন? কারণ অবশ্তই আছে। 

ধর্্াত্মা বিদুরকেও কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিতে হুইয়াছে | সর্বন্ত সর্ব 

শক্তিমান ভগবান্কেও সময়েব অপেক্ষা করিতে হয়। এখনও কৌরবগণের 
পাপ চারি পুর! পুর্ণ হয় নাই! আবও তাহার! এখন প্রবল, পাওবগণ সহার়- 
হীন হূর্বল। প্রবলের হস্ত হইতে হূর্বলকে রক্ষা করিবার একটা! নীতি আছে। 
সে নীতি এক্ষেত্রে কৌশল বা ছলনা । কারণ শ্রীকুষ্ণ সর্বশক্তিমান হইয়াও 
প্রচ্ছন্ন ;- মানব রূপী, এবং কুরু পাগুবের সম আত্মীয়। বিশেষতঃ পাওবগণের 

পূর্ণরূপে পরিব্যক্তির সময় হয় নাই। তাই ঘটনা! শোতে রামক্চ ও বিছুর 
গা! ভাসান দিলেন। 

, কৌরবগণ তাহাদের শোক দর্শনু করিয়া নিঃলংশয়ে বিশ্বাস করিল, নিশ্চয়ই 

পাগুবগণ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, এবার আর কোনরূপ ছল! কলায় 
আত্মরক্ষা! কন্গিতে পারে নাই! 

যাহা! হউক, ছূর্য্যোধন এই অপূর্ব স্থধোগে কাল বিল ন! করিয়া সিংহাসন 
অধিকার কন্গিয! বলিলেন | খৃতরাষ্ট্র মহানন্দে মহাড়ত্বরে তাহাকে সিংহাসনে 
বসাইয়। স্বন্তিস নিশ্খ্দ ফেলিলেন! ছর্যোধন প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন ও 
অকুতোভয়ে যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে আরম্ত কৰিল। 

কৃষ্ণও চাহেন তাহাই। তিনি তৃভার হরণের জন্তই অবতীর্ণ হইক়াছেন। 
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কংলকে নিধন করিয়াছেন ; এখন বাকি ছর্থোধন ও জরালদ্ধ! এবং 

তৎসহ তাহাদের মিত্রয়্াজগণ ! 

5525525 

সত্রাজিৎ বধ 

ছারকায় র্লামকৃষ্ণের অন্ুপস্থিতিগ্ন ুযোগ পাইয়! ক্রু শু কৃতবর্া 
অতধস্থাকে বলিল, আমরা বারম্বার গ্রীর্থনা করিলেও সত্রাজিৎ আমাদিগকে 

উপেক্ষা করিয়া ক্ষ্ণকে সত্যভাম! সম্প্রদান করিল। এই উপযুক্ত অবসর 
বুঝিয়া তুমি এখনই ইহার প্রতিশোধ লও। অন্গুর প্রক্কৃতি শতধন্থা তাহাদের 

কথায় উত্তেজিত হুইয়া সত্রাজিৎকে সংহার পুর্ব্বক মণি হরণ করিলে সত্যভামা 
পিতার দেহ তৈলে নিমজ্জিত করিনা শোকাকুল চিতে হস্তিনায় উপস্থিত 

হইলেন। এবং বাশ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে পিতার নিধন বৃত্তান্ত শ্রীরুষ্ষে নিবেদন 
করিয়! রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া রামরুষণ সত্যভামা 

সমভিব্যাহারে সত্বর ঘারকায় আগমন করত শতধন্বাকে বধের নিমিত্ত বহির্গত 

হইলে সে ভরে পলারন করিতে লাগিল। শ্রীরু্ণ বেগে অন্জুসরণ করিয়া 
তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। এবং অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিকট মণি 
না! পাইয়া! বলদেবকে খলিলেন শত্ধন্ার নিকট মণি নাই, বৃখাক্ম তাহাকে 
সংহার করিলাম। . 

| [৯] 



৬ গ্রণচ। [খীধকাঁদীা | 

ভগবানের এ তুল কেন? কারণ অবশ্তই আছে। শতধর্থীর পাপ ছিল। 
সত্যভামার প্রতি তাহার লোভ ছিল। সত্রা্িংও নাকি তাহাকে সতাভামা 

অর্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের মুখেই প্রকাশ । এক্ষণে 

ক্কে সত্যভামা অর্পণ করায় তাহার বিষম ক্রোধ জন্মে। ছিতীরতঃ, এ 
হুত্রে মণিও তাহার হস্তগত হইত কিন্ত তাহাও হইল না। এই অন্তই সে 
সত্রাজিৎকে নিধন করিয়৷ নিজের মৃত্যুও টানিয়৷ আনিল। 

যাহা হউক, বলদেব মণি অপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া মিথিলায় গমন করিলেন। 
অনস্তর কৃষ্ণ, মণি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । শতধন্বার নিধন বার্ত। শ্রবণ 

করিয়া ক্লৃতবন্মা আপনাকে সন্রাজিতেব নিধনকারী শতধন্বার সহায়ক ভাবিয় 

ভ্রীকষ্ণের ভয়ে স্থানাস্তরে পলাম্গন করিল। 
এদিকে শতধস্থা পলায়ন সময়ে অক্র,রকে মণি দিয়! যাঁয়। অক্র,রও তাহা! 

গোপন করত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। কিন্ত মণির গুণের বিষয় 

প্রক্ক অবগত ছিলেন। তিনি অন্থন্ধান করিয়া! বুঝিলেন মণি অক্র,রের 

নিকটই আছে। কারণ অক্রুর প্রত্যহ ব্যয়সাধ্য যাগ যজ্ঞ সম্পন্ন করাইতেছেন, 
বু দীন দরিদ্র ও বেদবেত। খাবিগণে ভুরি ভোজন করাই প্রচুর ধন দান 
করিতেছেন। ইহা মণি প্রন্ুত প্রচুর অর্থেরই পরিচায়ক ! ইহা অবধারণ 
করিয়া তিনি একদিন রান্্-সভ| মধ্যে অক্রুরকে আহ্বান করিলেন। অক্রুর 

_আসিলে শ্রীক্ক বলিলেন হে দানপতে! আপনার নিকট মণি আছে তাহা 
আমি জানি) আমাদের মণির প্রয়োজন নাই, তাহা আপনার নিকটেই থাকুক ; 
শতধন্থার নিকট মণি অপ্রাপ্তির কথ! বলিলে বলদেব তাহা! বিশ্বীস করেন নাই। 
অতএব আঁপনি একবার আপনার বস্ত্রাত্যস্তর হইতে মণি বাছির করিয়া 

সভাসদগর্ণকে প্রদর্শন করুন। আপনি জিতেক্রিয়, আপনিই মণি রক্ষার উপযুক্ত 

পাত্র। বলদেব মন্তপায়ী এবং আমিও কতদার। সুতরাং আমরাও মণিধারণের 
উপফুক্ত পাত্র নহি। 'আ'পনি নিঃশকচিতে তাহা প্রদর্শন করুন। 
প্রীক্ণ ইহ! বলিলে অক্রুর বস্ত্াত্যস্তর হইতে মণি বাহির করিয়া সকলকে 

নাইলে জুরে মি হের অপবাধ দূরীভূত ইইল। 
এই মণি হরণ বৃতান্তে শরীক ইহাই শিক্ষা দিলেন ধে, 'সর্বার্ঘকর গগবান্ 

সঙ্গে থাকিলেও বিশেষ সাধন! ব্যতীত জীব সহসা তাহাকে চিদদিতে পার্ষে না। 
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অক্রুরের স্যার ধর্ধাত্ম। জিতেন্ত্িয় পুরুষও ভ্রমে পতিত হইয়! অনর্থকর অর্থ-লালদায় 
ল/লাগ্িত হয়েন। নতুবা শ্রীকুষ্ণ হইতে মণির মূগ্য অধিক বলির! ধারণা 
করিতেন না। ধীহার ইচ্ছার এরুপ কত কোটী কোটী মণি মৃূহূর্তে জন্মিতে 
পারে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়৷ আজ যাদবগণ মণির মাহাম্ব্ে মঅগুল | ইহা 
অপেক্ষা আশ্চর্য আর* কি হইতে পারে? প্রবল ভয় মাথার উপর থাকিলে 
লোকে ত্রাহি মাং মধুহ্দন বলিয়া অহণিশ তাহার প্রতি.মন রাখিয়! াহাতেই 
আত্মহারা হয়। আহা! এই জন্তই ভগবান্ বুঝি জীবের প্রতি দয়া করিয়া 
তাভাদিগকে কঠোর শাস্তির মধ্যে ফেলিয়া অন্তমূর্থ করিয়া গড়ি! তুলেন। 
কংস ভয় অপনোদিত হওয়াতেই বুঝি যাদবগণের আজ. এই দশা! যে হর্লভ 
নীলকাস্ত-মণি লাত জন্য কত যোগীখধি অনাহারে অনিদ্রা কত শত সহ 
বর্ষ একাগ্রচিত্তে সর্বাস্তঃকরণে ধ্যান-মগ্র আছেন। প্রহলাদ ধাহাকে 

ন শব গোচরে যস্ত যোগিধোয়ং পবম্পদম্। 
যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষুঃ পরমেশ্বরঃ ॥ 

বলিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই ) সেই ভক্ত-ছূর্মভবন শ্রীকুষ্ণকে আপনাদের 
স্বজনরূপে পাইয়া আজ যাদবগণ তাহাকে নকড়া ছকড়া করিতেছেন! 
ইংবাজিতে একটা! কথা আছে £_ছ70118176) 11960৪ 60706921%8 অর্থাৎ 

অতি আত্মীয়তা অবস্তা উৎপাদন করে! তবে লকলই তাহার ইচ্ছা। তীহার 
ইচ্ছ। ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না। নতুবা যে অক্রুর কংস প্রেরিত হইয়া 
তাহাকে আনিতে গিয়া যমুনার জলে রামরুষ্ের মৃষ্তি দেখিয়া ধ্যানে তন্ময় 

হুইয়। গিয়াছিলেন, ধ্যান ছাড়িয়া আসিতে চান নাই! আজ তিনিই কেন 
মণির লোভে তাহা, হইতে দুরে দুরে লুকাইয! বেড়াইতেছেন? সকলই গহারই 



ভ্রৌপদীর স্বয়ন্বর | 

জতুগৃহ দাহের পর পাওবগণ ব্রাক্গণ বেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমণ করিতে 
করিতে পথিমধ্যে গুনিলেন, পাঞ্চলদেশে পাঞ্চাল রাজকন্তা দ্রৌপদীর ব্যয়ঘর 

হইবে বলিয়া! ঘোষণা! কর! হইক্লাছে। চারিদিক হইতে রাজগ্তবর্গ পাঞ্চাল 
রাজধানীতে উপনীত হুইতেছেন। রাজ! প্রুপদদ তাহাদিগকে সাদরে আহ্বান 
পূর্ববক যথাযোগ্য বাসস্থান প্রদান করিয়া তাহাদের মর্যাদাহুযায়ী বিবিধ ব্যবস্থা! 
করিতেছেন। 

বহু ত্রাণ বহু দূরদেশ হইতে শ্বরঘর উৎস দর্শন জগ আগমন 
করিতেছিলেন। পথে পাগ্জবগণের সহিত পরিচয় হইলে, তাহারা তাহাদিগকে 
ব্রাহ্মণ জানির়া বলিলেন, আমরা পাঞ্চাল দেশে রাজকন্তা ড্রৌপদীর স্বয়ম্বর 
দর্শনে গমন করিতেছি; আপনারাও আমাদের সঙ্গে চলুন। তীহাদের 
তেজোবীধ্য, শারীরিক গঠন ও রূপ দেখিয। ব্রাঙ্গণগণ বিশ্মিত হইয়! বলিলেন, 

আপনাদের যে প্রকার শক্তি সামর্থ ও রূপ-লাবণ্য দেখিতেছি তাহাতে 
ফ্রপদকুমারী আপনাদের রূপে মুগ্ধ হইবেন। এবং আপনারাও অনায়াসে 
হাক্ষ্যডেদ করিয়! দ্রৌপদী লাভ করিতে পারেন। 

এইরূপে কথোপকন করিতে করিতে পাণ্ডবগণ পাঞ্চাল দেশে উপস্থিত হইয়া 
এক কুস্তকার গৃহে আশ্রয় লইলেন। ত্রাঙ্গণগণ সভায় প্রবেশ করিয়! বিহিত 
পুঁজ পাইলেন। 

'পরে পাগবগণ রব পরিচিত গণের সহিত নিতাই সভায় গিক্া! নানা 
প্রকার নৃত্য দর্শন ও গীত বানাদি শ্রবণ করিতেন। 

এইরূপে সার যোড়শ দিবসে ক্ৃতঙ্গান! অপূর্ধ্ব বেশভূষা পজ্জিতা ভ্রোপদী 
বিচিত্র কাঞ্চনী মাঁল! হস্তে লইয়া! রাজ-দর্শনার্িনী হই! পুরী হইতে বহির্গত, 

হইলে, তাহার অসীম রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া! রাজগণ মুহসুছঃ কুজধহূর 
কুন্দুদবাণে অর্জন্মিত ও অভিভূত হইয়া! পত়িলেন ! 
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হাবকালীলা] শ্রীকফ। গর 

ফ্রুপদ পুত্র ধষট্যয় ভপদীকে সঙ্গে লই! সভাস্থ [ উপবিষ্ট 
এক এক রাজার নিকট উপস্থিত হইক্কা তাহার রাজাধন, এরধধ্য, বলবিক্রমের 

পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন । 

গনারুনটজাযুএন্স্রির রে মুরাস নুর নিলাদি 
একটা অতি সুদৃঢ় ছ্রানম্য শরাসন প্রস্তত করাইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে» 
“যে ব্যক্তি সজ্য শরাসনে শর সন্ধান পূর্বক বস্ত্র অতিক্রম করিয়! লক্ষ্য বিদ্ধ 
করিতে পারিবেন» আমি তাহাকেই কন্তা সম্প্রদদান কৰিব।” 

এজন্ড রাজগণ ক্রুপদ-কুমারীর রূগে আত্মহার! হইয়া বহু আশ্ফালন পূর্ব্বক 
একে একে গমন করত শরাসনে জ্যারোপণ করিতে গিয়া কেহ আহত,» 
কেহ উৎক্ষিণ্ত, কেহ ভগ্রজান্, কেহ বা ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও জজ্জাপমানে 

মৃতপ্রায় হুইয়! ফিরিতে লাগিলেন। শল্য ও শিশুপালেরও এই দশা ঘটিল। 
মহাবল পরাক্রাস্ত জরাসন্ধও ধনুরাঘাতে ভূতলশারী হইয়। লজ্জায় অধোবদন 
হইলেন। রাঁজগণকে অপমানিত, আহত, ধনুরাঘাতে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্তাভরণ 
এবং দ্রৌপদী লালসায় হতাশ ও ঘ্রিয়মান দর্শন করিয়া হৃত-পুত্র কর্ণ সহান্তবদনে 
শরাসনে জ্যা-যোজন! পূর্বক শর গ্রহণ করিলে দ্রৌপদী বলিলেন আমি সত 
পুত্রকে বরণ করিব না। হহা শুনিয়া কর্ণ সামর্ষ-হান্তে হুর সন্দর্শন পূর্বক 
শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। রাজগণের মধ্যে ভয়ে আর কেহ উঠিলেন না & 
সকলেই মম্ক অবনত করিয়া! বসিয়া রহিলেন। 

ইহ! অবলোকন করিয়া কিয়ৎকাল পরে ব্রাঙ্গণগণের মধ্য হইতে ব্রাঙ্মণবেশী 
অর্জুন উত্িত হইয়া শরাসনেনর অভিমুখে গমন করিতেছেন দেখির! সভামধেছ 
মহাকোলাহল উত্থিত হুইল। ব্রাঙ্গণগণ অজিন বিধূনন পূর্ব্বক চীৎকার 
করিতে লাগিলেন! কেহ উৎসাহ স্ুচক বাক্যে উৎসাহ দিতে লাগিলেন । 

কেহ কেহ রাজগণের দশ! নিরীক্ষণ করিয়া ব্রাক্মণগণ অপমানিত হইবেন, 
ইহ চিন্তা করিরা বাধ! দিতে লাগিলেন। কিন্তু, ভশ্মাচ্ছাদিত বহ্ছির ভার 
অর্জুনের তেজোবীর্ধয ও অপরূপ রূপ সন্দর্শন করিয়া অল্পকাল মধ্যেই সভাস্থ 
জনগণ আবার নীরব হইয়া অসীম সামর্থ্যব্যঞ্জক কার্য সন্দর্শন অন্ত সোৎ্ম্ক 
ঘদয়ে বিস্ফারিত নেত্রে অবস্থীন 'কৰিতে' লাগিলেন। .... 

রাদকৃফ স্বজন সমভিব্যাহাঙ্জে জৌপনীধ স্তর পরগির্শস করিতে আসি! 



৭ শীকিফঃ। স্বারকালীল! ] 

সম্ম(ন-স্থচক সমুচ্চ মঞ্চে উপবেশন করিয়াছিলেন। পাওবগণ ব্রাঙ্গণগণের 
সহিত সভার প্রবেশ করিয়! উপবেশন করিলে শ্রীরুষণ তাহাদিগকে দেখাইয়া 
বলদেবকে বলিলেন “আর্ধ্য! এ দেখুন, পাগবগণ প্রচ্ছন্নবেশে সভায় উপস্থিত 

হইয়াছে ।” ইহা বলিয়া তিনি একে একে যুধিষ্টির, ভীম, অক্কুন, নকুল ও 
সহদেবকে প্রদর্শন করিলেন। বলিতে কি প্রীরু্চ ইতি পুর্বে পাগবগণকে 
সন্দ্শন করেন নাই। অন্তান্ত রজিগণ দ্রৌপদীর রূপে মোহিত হইয়া! অনঙ্গবাগে 
এমন অঞ্জরিত হুইয়াছিলেন যে, অন্তকে দেখিবার তাহাদের অবকাশ নাই | 
দ্রৌপদী লিগ্পায় তাহাদের হৃদয় এমন প্রচ্ছর হইয়। গিয়াছিল যে, পার্থস্থ 
রাজাকেও শক্র ভাবিয়া! দন্ত প্রকাশ করিতে লঙ্জাবোধ করেন নাই। নুতরাং 
পাগুবগণকে চিনিবার তাঁহাদের অবকাশ কোথায়? 

এইথানে পাঠককে ছই একটী কথা না বণিয়! ইহার উপসংহার করিতে. 
পারিতেছি না। শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে প্রথমেই ছদ্মবেশী পাগুবগণের পরিচয় 

প্রদান করিলেন কেন? শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ। তিনি জানেন দ্রৌপদী পাগুবগ্রণেরই 
প্রাপ্য _পাগুরগণেরই সহধর্মিনী । সেইজন্য বলদেবকে তাহাদের পরিচয় প্রদান 
করিয়া যহবংশীয় বীরগণকে বুঝি লোভ সম্বরণেব ইঙ্গিত করিলেন। নতুবা 
সর্ধশক্তিমান রাষরুষ বা! অসীম শক্তিশালী যাদব বীরগণ লক্ষ্যভেদ করিতে 
উঠিলেন না কেন? 

যাহা হউক, বলদেব শ্রীকুষ্ণের বাক্য শুনিয়া সানন্দচিত্রে তাহাদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়! এবং কৃষ্ণের মনের অভিপ্রায় বুঝিয়৷ তাহার প্রতি বিশ 

বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়! রহিলেন। 
অনন্তর, অর্জুন বরদ মহাদেবকে প্র্যম পুরঃসর শরা়ন প্রহন্গিণ ও প্রীরফকে 

স্মরণ করিয়া ছুরানম্য শরাসনে পাঁচটা শর সন্ধান,পূর্ববক কটবেধ্য. বয় ছিতর দিক 
বাপ নিক্ষেপ, করত লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন।, লন্য বনয্যুত, হইয়া, ভূতূলে পতিত 
হইলে সভার মহাকোলাহল উত্থিত হুইল্। ব্রান্ধণগণ আনলো, চীৎকার.করি! 
সভাস্থল পরিপুণ করিলেন 

কা, ইন্জগত্মিঃ মহাপতিশানী, আহাহনখিতরুর, নিধ্হরার পাত 

কেন ভার ₹কোচ্ছল আকা লারপকোর সব জা, রক 
জূদি। কি! .সারচমিক তরু নব্য, ও. হগছ মনের পূলুযামা-দাদ 



ধারসরকানীলা ] প্রীকক।  খিঃ ৭ ও 

শইয়!' সমুপস্থিত হইলে অকঞ্জুন নীলাদ।ম গ্রহণ পূর্বাক বিজয় লাভে উতৎকু্ন 
হই! দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে রজস্থল হইতে বহির্থিতি হইলেন। 
এদিকে রাজ জ্রপদ লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাঙ্মণকে বন্তা সম্প্রদানের উবোগ করিলে 

ছুর্যোধন, শলা, কর্ণ, শিশুপাল ও জরাসন্ক প্রভৃতি রাজন্তবর্গ তাহা! অবগত হইগা 

ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া 'উঠিল। ফ্রপদের এই ধুষ্টতার' প্রতিফল প্রধান জন্ঠ 
সকলেই অস্ত্র শর্ত লইয়া যুগ্ধোস্ভম প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলিল 'খদি 
কষ্ণা 'আম।দের কাহাঁকেও বরণ না করে, তবে তাহাকে অগ্রিতে নিক্ষেপ করিরা 
চলিয়! যাইব। 

দ্রপদ, রাজগণের এইরপ আড়ম্বর নিরীক্ষণ কবিয়া প্রমাদ গণিলেন / এবং 
সৈন্ত সমাবেশ করিতে আদেশ করিলেন। ব্রাঙ্গণগণও রাজ্িশগ্রেক এইরূপ 
গহিত।চরণ নেখিয়া চীৎক।র করিয়া বলিলেন "ভয় নাই, আমরাও তোমাদের 
সাহাযার৫ঘ যুদ্ধ করিব।” মহাখলণালী ভীমার্জুন তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়।! 
হাসিয়া বলিলেন, “আপনাদের কোন চিন্তা নাই, আপনারা দুরে দীড়াইা 
যুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন।” ইহা! বলিরা লোকাতীত ধীশক্তিশালী অচিপ্ত্যকর্শা অর্জুন 
শবাসন লইয়া! লইয়া! দণ্ডায়মান হইলে রাধেয় তাহাকে, এবং মহাঁবলপরাক্রান্ত 
ভীম সহ্সা প্রকাণ্ড বৃক্ষোৎপাটন করিয়া তাহাকে নিশ্পত্র করিতে আরন্ত করিলে, 

প্রচ বেগে শল্য তাহাকে আক্রমণ করিল। 

ইহা অবলোকন করিয়া মঁহান্থভাব শ্রীরু্। মহাবীর্ধ্য বলদেবকে বলিলেন, 
বিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন অন।রাঁমে আকর্ষণ করিতেছেন ইনিই অজ্জুন, তাহাতে 

আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাছ বলে বৃক্ষোৎপাটন পূর্বক নির্ভয়ে রাজ 
মণডলে প্রবেশ করিলেন ইনি বৃকোদর | ভীম বাতিরেকে যুদ্ধস্থলে ঈদৃশ পরাক্রম 
'প্রকাশ কর্ধিতে পারে পৃথিবীতে এমন বীর কে আছে? এবং যে কমললোচন 
গৌরবর্ণ পুর্ব অত্তি বিনীত ভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন ইনিই ধর্পপুতে 
খুবি্ির ) আর' কুমার তুল্য সুকুমার এ কুমারঘয় দেখিয়া বোধ হইতৈছে ইহারা 
'নকুল ও সহদেব। ছি পৃথা পুত্রগণ 'সহ ধতুগৃহদাহ হইতে রক্ষা 
'পিস্বাছেন। এখ্র দেঁখিতোঁছি তাহা সতা। ইহা গুনিরা খলদেব ওত্যত্ত 
আনশিত হইলৈন। 

' এদিকে: মৃইর্ত মধ্যে বিবীহ-যাস যুদ্ধ-ভাওবে পরিণত হইগ। ফিনৎকাল 
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ঘোরতর যুদ্ধের পর ভীম শল্যকে ভূপাতিত এবং অঙ্জুন ক্র্ণকে নিপীড়িত 
কৰিলে রাজগণ তরে স্থিরভাব অবলম্বন করিল। 

কর্ণ পরাজিত হুইয়! অর্জুনকে বলিল, হে ব্রাহ্গণ! অঙ্জুন ব্যতীত আমাকে 
পরাজিত করিতে পারে ত্রিভূবনে এমন কেহ নাই। যাহা হউক) আমি আপনাক 
যুদ্ধে সন্ত হইল্লাছি। শল্যও মৃত্তিকা হইতে উঠিয়! কর্ণ স্শ বক্তৃতার ভীমের 
প্রশংসা! করিয়া প্রথণ লইয়া পলাইবঝাব পন্থা দেখিতে লাগিল। 

তুর্যোধন, জরাসন্ধ ও শিশুপালের ক্রোধের সীমা নাই। তাহার! সকলে 
একত্র হইয়! ভীষণ যুদ্ধের কল্পনা! ও মন্ত্রণা করিতে আরম্ত করিলে শ্রীন্কষণ 

দণ্ডায়মান হুইয়। জলদ-গন্ভীর স্বরে বলিলেন “হে রাজগণ 1 আর যুদ্ধে প্রয়োজন 
নাই। ইহারাই রাজ-কুমাধীকে ধর্শতঃ লাভ কথিযাছেন।” 

শ্ীকঞ্চের জলদ-গন্ভীব বাক্য শুনিয়। রাজগণ সন্ত্রস্ত হইয়। উঠিল। তাহাদের 

ভর হুইল, পাছে এই অস্ভুতকন্মা 'অমিত বলশালী ব্রাঙ্গণগণেব সহিত বামকুষ্ঃ 

যোগদান করিয়! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন ' এইদন্ত তাহারা দন্দশৃক-মন্মুগ্ধ সর্পের সভায় 
মন্তক অবনত করিয়া তৎক্ষণাৎ স্য স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। 

রাজন্তবর্গ ভয়ে পলায়ন করিলে পাগুবগণ সানন্দে সর্বাঙ্গ সুন্দরী কষগাকে সঙ্গে 

লইয়া জননীর নিকট ভার্গবশালায় উপস্থিত হইলেন। ভীমার্জুন উপস্থিত 
হইগ্বাই অতি আগ্রহ সহকারে দূর হইতেই কুস্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 
“মা! আজ এক অপূর্ব পদার্থ ভিক্ষা পাইয়াছি।” কৃস্তী পুত্রগণের বিলম্ব 
দেখিয়। নাঁনা আশঙ্কায় বিচলিত ছিলেন, তিনি তাহাদের আগমনে অত্যন্ত 

আনন্দিতা হুইরা গৃহকর্্ম করিতে করিতে সেই অপূর্র্ব পদার্থ ন! দেখিয়াই 
বলিলেন “যাহা পাইয়াছ তাহা সকলে সমবেত হুইয়া ভোগ কর।” অনস্তর 
কঞ্চাকে দেখিয়। “হায় ! আমি কি কুকর্ম করিলাম 1” বলির! অনুতাপ করিতে 

লাগিলেন। অনন্তর যুধিটিরকে বলিলেন “আমার বাক্যও না জজ্ঘন হয়ঃ 

অথচ ইহারও কোনরূপ অধর্ম বা অবমানন! না! হয় এরূপ বিহিত উপায় কর।- 

ইহা শুনিয়! যুধিষিপ্র কিয়ংকাল চিন্তা কন্ধিয়! বলিলেন, অঙ্ছুন! দ্রৌপদী 
(তোমারই বিজ? তুমিই ইহাকে শা বিহিত জ্ীচারে বিবাহ কর। অন্ন 
তাহ! শুনিয়া বলিলেন তাহা কখনও হইভে পারে না) জোষ্ঠ অবিবাহিত 
থাকিতে কনিষ্টেন্স. বিবাহ কখনও ধর্শ-মঙ্গত নছে। অতএব আপনি অগ্রে 
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দ্বৌপদীক় পাপি-গ্রহণ করুন। তাহার পর মহাশজিশালী মধ্যম পাঁগুবের, 
তাহার পর আমার, অনস্তর নকুল এবং তদনস্তয় সহদেবেয় বিবাছই কর্তব্য । 
আমরা সকলে এবং স্ুতীলা কুক! আপনারই আজ।মবর্তী। আপনার আদেশ 
প/লনই আমাদের কর্তব্য ও প্রধান কর্ম 

অর্জুনের বাক্য শুনিয়া ধর্মাত্া যুধিঠির অত্যন্ত গ্রীত হুইলেন ; এবং 
ভ্রান্গণের বদন নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের মনোভাব বুঝিলেন। বুবিলেন যে, 
অনামান্তা রূপশালিনী ক্র রূপে তাহাব! মুগ্ধ হইয়াছেন। অনস্তর তিনি 

মহাত্মা ব্যাসদ্বেবের কথা স্মরণ করিয়! ভ্রাতৃগণকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন যে, 

ক্ধ্ণা আমদের লকলেরই ভা্যা হইবেন। তাহা! শুখিখ ভ্রাতৃগণ পরস্পরের 

বন নিন্ীীক্ষণ করিয়া অতি বিস্ময়ে মনে মনে নানারূপ আন্দোলন করিতে 

লাগিলেন । 

এদিকে ভীমাজ্জুন শ্বরঘব যুদ্ধে জয্ললাভ করিয়! দ্রৌপদী সহ তারবশালায় 
প্রত্যাবৃত্ত হইলে, পাছে তাহাদের কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয়, এজন্ত পলায়নপয় 
রাঅগণেব গতি বিধির সহিত শ্রীকৃষ্ণ পাওবথণেব উপবও বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া! 

ছিলেন। কেহ পাগ্ুবগণেৰ উপর সহসা আর কোন বাধা বি উৎপাদন বা 

অত্যাচার করিতে না পারে তজ্জন্ত তিনি অতি গোপনে তাহাদের প্ররুষ্ঠ 
সহাক্করূপে অবস্থান করিয়া! ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বস্ত চর দ্বারা তাহাদের কার্যাবলী 

ও পারিপাস্থিক অবস্থা অবগত হুইতে ছিলেন। যখন দেখিলেন, রাজগণ 
বাস্তবিকই ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে, তাহাদদের আর কেন উদ্ধমই নাই, 
তখন রামরু্ণ কুস্তকার গৃছে উপস্থিত হুয়া পাগবগণকে আত্ম-পবিচয় প্রদান 
করিতে মনস্থ করিলেন। 

অন্তন্ত কথাবার্তার পব পাওবর্ণ;একত্র উপঘেশন করিয়! আছেন, এমন 

সময় স্নামরুষ্॥ সহাম্ত ব্দনে কুন্তকার গৃহে উপস্থিত হইলে মহানন্দের আত 

বহিল 1 রামরুষ্খ আপনাদের পবিচয় প্রদান করিয়া ছদ্লবেশী পাওবগণে 
"আমরা আপনাদিগকে চিনিয়াছি” বলিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীমের পাদ-বন্দন, 
অর্জুনকে লাদরালিঙ্গন এবং সঙ্গেহে 'নকুল সহদেবেব মন্তকাঙ্্রাণ পূর্বক প্রগাঢ় 
আলিঙ্গন কনিলেন। অনস্তর ছুই ভাই পিশীমা কুস্তীর নিকট গমন করত 
তাহার গাদস্পর্শ করির! প্রণাম কবিলে কুস্তী তাহাদিগকে চুখনালিকন 

[১৯] 
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ফারিয়া “কৃষারে | অলে পড়েছে?” বলিয়! বন্ৃকালক্যাপী 'দিগহ-বরখা-সঞফচিত 
হ্যণের আবেগে কাদির ফেলিলেন ! 

উৎস-সুখের গুরু-ভারগ্রেহার অপযাক্থিত হইলে অআন্তরস্থ চাপল ফলিলয়াশি 
যেমন বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়, তন্রপ বহুদিন লঞ্চিত ছুঃখতাররিউ 'শ্রগাশি/ ৫ 

জাশস্কাক্গ এভদিন গুদরিয়া রিয়া তাহার সহ ক্লেশ উৎপাদন করিতেছিল/ 
রুষণ অনদর্পৰে আজ বেন তাহা! জপসাদিত- তয় বিরহিত হইয়া বেগে বহি 
হুইল! তিনি কৃককে কোলে ঘইয়! অনেকক্ষণ নীরবে অশ্রু বিয়র্জন্দ করিলেন 
গরে কক সাক্কনায় বখঙ্ি প্রন্কৃতিস্থ হইয়া! দ্বারকার কুশল এ্রঞ্গ করিলেন $ 
গ্ররুস্থ কৃষ্ণ অন্ডয় দিস বলিলেন, পিশি ছা! আর ফোন চিস্বা নাইঃ 
জাতি হুঃখের বলান হইয়াছে । এখন হইতে আমরা সর্মজাই আপনাদের তত্ব 
লইয়! বথাসাধ্য সাহায্য কর্সিব; এবং সর্ধবদ!1 সঙ্গে থাকিবার চেষ্টা কঙ্গিব 
াইয়গে আনেকক্ষণ পরস্পরের কুশল প্রত্থে অতিবাহিত হইলে যুধিধ্রির হাসিয়া 

কুষাকে ভিজ্ঞাসা কনিজেন, কুষ ! আমরা এখান আছি বলিয়া কেমন করিয়া 

হানিংল ? আঘার্দিগকে চিনিলেই বা €ক্মন করিক্স! ? আমরা ত এতদিন 
তোমাদের, অজ্ঞাতই ছিলাম । ভোমরা বেন লোক পরম্পক্সা় আমাদের ঝথঃ 

ভন, আফল্লাও তেমনই লোক পরম্পরায় তোমাজেন্স, কথা শুনি, বখনও ত 

খ্স্পরের দেখা, সাক্ষাৎ হুম নাই? 

বুঝ বলিলেন, সিংহ গর্দভ-চশ্মাবৃত থাকিলেও বিক্রদেই তাহায় পরিচনর 

খায়া হার! পাগুবের ভ্ঞার: অভ্ভুক্ককন্ম জগতে আর. কে কাছে? চগ্গদ 
তরু কি বদদধ্যে আপদাকে লুঙধাইয়! রাখিতে পারে ? এইরপ, বহু বক্গানানন্ছে 
পরম্পর পরস্পরকে আনন্দিত ও সম্মানিত করিতে লাগিনেন।, 

পাঙুয়গপের, বিপন্মুষ্ধিতে রাম্কক অদ্য আনন্দ পরকাল পূর্ব্্ষ সহাজভূতি 
প্রহ্শন কর.তগরানের নিকট: তাহাদেন্* উ্যোদ্কর। জীলম্প্গ, কারদ!। করিতে, 
জাগিলেন। হুরাত্ম। ধৃতরাষইতনরগণের ভরতিসন্ধি' কিছ হয় দাই. আপবায 
ধক্ছবনে কে সেই ভীষেপ। অস্থি হইতে: রন! পাইরাছেন ইহা। ফানেজগ, আন্কাছেন্ব: . 
নিকট আয কিছু ক্লোন দিশেব। আনন্দ্রফ নাহ বনিযা। তীয় বআকয়িক 
গররদশ করিতে লবিলেস। 

বাহাহউকঠ বিযংকাল গামপ্দে অভিবাতির হইলে? জীব, .বুবিডিরাফ 
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ছন্্বতি পইয়! রাম স্গভিব্যাহায়ে শিবিজে প্রত্যাগ্গন ফাসিলেন 
এদিকে ক্রপদের চিন্তার সীম! নাই। তাহার ইচ্ছা ছিঙ্গ পাত্-পূধ 

অর্জুদকেই কন্ত! দান :করিবেন'। তিনি শুনিয়াছিলেদ পাওধগণ ওভুগৃহ্দাহ 
হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। সেই অন্ত অদ্বিতীর লক্গ্য বেদ! অর্জুনের উদেশেই 
ধী প্রকার, ছুয়ানমা শরাসন প্রস্তত করাই! আকাশনবস্রের ছ্িত ঘখ্য দিলা লক্ষ্য 
তেঙেখ আক্কোজন করিয়া-চারিদিকে এরুপ ঘোষণা, করিয়াছিলেন, এবং ' অর্জুন 

ব্যতীত আর কেছই নে লক্ষা বিদ্ধ করিতে পারিবে: বলিয়া তাহার বিশ্বাঙগ 

ছিল না। স্থৃতবাং ছন়বেশী অর্জুনকে বাছিয়া লইতে হইলে এপ পদ্ছ! অধঘধর্ণ 
ভিশন উপার-নাই ; ভজ্জন্ত তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন ব্রাঙ্ছণ,- ক্ষতির) বৈশ্য 

ও শৃচদ্রর মধ্যে কেহ লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে তাহাকেই কষা দান 
করিবেন। কিন্তু অস্তবে তাহার পুবা বিষ্কীস ছিল যে, অঙ্ভুম বাতীত আত 

কেহই সেই ছু কার্ধে: সাফল্য লাঁভ করিতে পাবিবে না। তাই তিনি অতান্ত 
উকি আাসেতীহার অন্তর শুকাইয়া যাইতেছিল !--ভাই তিনি জঠি ব্যততার 
সহিত আপন, পুত্রকে লক্ষ্যবেদ্ধার জাতি নির্ণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন+' 

পরদিজ প্রভাতে ধৃষ্টহাক্ন গৃহে প্রত্যাগমন করিলে রাজা ক্রগদ' জাতি নাশ 
ভদ্ষে সাগ্রছে সন্্স্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন' “বৎস! বল বল কেহ পক্ষলিস্ত 
চবণ আমার মস্তকে অর্পন করে নাই ত? যাজ্জসেলীকে, কোন" নীচ জনা: গ্রহণ 

করে নাই ত? লক্ষ্যবেন্ধ! ব্রাঙ্গণ কি পার্ধ? দ্রৌপদী কোন হীন কুলোত্তব 

শৃত্ববা ফোর করদ' বৈগ্ঠের হস্তগত' হল্স নাই ত1? আদার নুলগিা কুন 

' মালা কি"শাশ্টানে পতিত হুইল? অথবা সৌভাগা ক্রেদে পা্চালী মহাবীর, 

পার্খেসট্পদাশ্রয় 'লাত করিয়া দ্কৃতর্তার্ধা হইয়াছে ? 
বইছযাবালিজেন .“শিতঃ£ রজনী যোখে' তাহাদের ভাতৃ্পৈর যে প্রকারি 

কথোপকখন-শ্রবণ করিলাফ তাহাতে তাহাদিগকে ব্রাঙ্ণ, বৈশ্ত বা শৃঙ্গ বলি! 

রোখ হয়না, কাঁরধ তীছারা দিবা রখ, অত্যুতদ" হত্ডান্খ,। এবং অসংখা 
শঁকার অঙ্/শন্তের ৪-শঞ্তি সাহসের অপুর্ব কথায় রজনী যাপঞ্' করিয়াছেল? 
তীহাজা তৃগ শব্যায় শরদ করিলে শুকে নিলা কষা তাহাদের পদতলে শয়ন করিছা 

পাদোপাধান-্যরাগ' হইয়া) গঞজলী। বাখন” বর্সিরাছে।' তাঁহাদের বিগ্বাবত। । ও 

বু্ধিস্কোঅনীদ। তহাজা হলেই (কের. অনুগত ও-কছসংঘক্ড। আসামে 
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উজান আমাদের উদ্দেগ্ ও অভিলাষ যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। 

রাজ ক্রপদ ইহ! শুনিয়া! অত্যন্ত হাষ্ট হইয়! আপন পুরোহিতকে পাওধগণের 
জাতি নির্ণর়ার্থ ভার্গবশালায় প্রেরণ করিলেন। . 

তিনি আসিয় ধূষটছ্যয়ের ন্যায় ক্ষত্রিয় রাজোচিত আচার, নিয়ম, ব্যবহার 
ধর্ম ও মহানীতিজ্ঞতার পরিচূয় প্রদান করিয়া তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্বই প্রতিপন্ন 
করিলে পাঞ্চাল-শাজ তাহাদিগকে রাজভবনে আনয়ন করিতে নানাবিধ 
উপঢৌকন সহ অত্যুত্তম রথ প্রেরণ করিলেন । 

অনন্তর পাগ্ডবগণ পাঞ্চালবাঁজ ভবনে সমাগত হইলে ভ্রুপদ-রাজ আগ্রহ 
সহকারে যুধিঠিরকে বলিলেন, আপনারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈপ্ত অথবা শুদ্র ব! 

কোন দেবতা ছল কবিয়া! ছস্মবেশ ধারণ কবিয়াছেন, তাহা! আমাকে সত্য 
করিয়া! বলুন । কাবণ আমাকে তদনুরূপই ব্যবস্থা কবিতে হইবে। 

যুধিষ্ঠির বলিলেন মভাবাজ ৷ আপনার উদ্দেগ্তই সিদ্ধ হইয়াছে, আমরা ক্ষত্রিয় ; 
মহারাজ পাঞ্ুব তনয় । আমার নাম যুধিষ্িব। যিনি বৃক্ষোৎপাটন' পূর্বক 
রাজগণেব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়াছিলেন, তিনি ভীমসেন। যিনি লক্ষ্য বিদ্ধ 
করিয়াছেন তিনি অজ্ঞুন। আর দ্কুদারহর হুদ ও সহদেব। এবং 
সমভিব্যাহারিনী রমণী, আমাদের মাতা কুস্তীদেখী। 

ইহা শুনিয়া আনন্দে দ্রুপদ-রাজের কিয়ৎকাল বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না। 
অনন্তর তিনি তাহ।দের ছুদদেবের কথা, খ্ৃতরাষ্ট্র এবং তাহার তনরগণের মহা- 

উক্তান্তের বিবরণ জিজ্ঞাস! করিয়া তথ্্ত্রাস্ত আগ্রহ সহকারে শুনিতে লাপ্গিলেন। 
তরনস্তর বিবাহেব জন্য অর্জুনকে আদেশ করিতে বঙজগিলে 'যুবি্টির বঙ্গিলেন, 

আমারও দার-সম্বন্ধ কর্তব্য হইয়াছে, আমিও অকুতদার। রাজা ক্রুপদ বলিলেন, 
বেশ আপনিই বিবাহ করুন। অথবা আপনার মনোনীত পাত্রকে আদেশ 
করুন। যুধিটির বলিলেন তাহা হইবে না, ভ্রৌপদী আমাদের সকলেরই গৃ্ধী 
হইবেন। প্লাজা চমকিয়! উঠিলেন! বলিলেন, একি ! এক পুরুষের বহু পত্থী 

হয়, কিন্তু এ্রক ভ্রীর বহু গতি হয়, ইহা কখনও শুনি নাই। ইহাতে স্ত্রী 
ধর্শ নট হইবে। আধা ধর্খের ইহা অভিপ্রায় নছে। আচার ও বেদ বিহিত 

ধর্ষের বিক্ষজ।তরণ তোমার ভয় ধার্মিকের মু'্ধ উদ্ভারিত হওয়া কর্মধ্য নকে। 
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ধর্মাস্ম! যুধিতির বলিলেন, ইহা! ধর্ম বিরুদ্ধ নহে) প্রমাণ জাঞ্ছেঃ তাহ! হয়। 

ধর্শ-পরারণা জাটল! নায়ী গৌতমবংশীয়া গ্ক কলা, সাত জন খ্বিকে বিবাহ 

কনেন ) এবং বাক্ছা নারী মুনিকত! প্রচেত নামক আাতুদশের সহধর্শিনী 
হয়েন। 
চর । র্শের গতি আম কিছুই জানি না, পুর্ব 

পুরুষগণের আচরিত পথেই চলিয়া থাকি। আমার মুখে কখনও অনৃত ৰাক্য 

উচ্চারিত হয় না) এবং আমার হ্বদয়েও কদাচ অধর স্থান লাভ করিতে পারে 

না। গুরুজন যাহ! অনুমতি করিবেন তাহাই ধর্্ব। যেহেতু আমাদের জননী 

এ বিষয়ে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন এবং ইহা আমারও অভিপ্রেত। 

তখন কুস্তী বালিকার স্তায় অতি সরলভাবে বলিলেন, ধর্মাত্মা যুধিষ্টির যাহ 

বলিতেছে, আমি তাহাই বলিয়াছি বটে। আমি অনূত বাক্যে বড় ভয় করি, 

হার ! আমি কিরূপে এই দিথ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইৰ ? এমন লময়, মহর্ষি রুষঃ 

দৈপায়ন বোব্যাস সহস! তথায় উপস্থিত হইয়! তাহাদের কথোপকথন গুনিযা 

'বণিলেন, হে ভদ্রে! অনৃত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি যাহা বলিয়াছ ... 

তাহাই সনাতন ধর্্। অনন্তর, যুধি্িরের বাক্য সমর্থন করিয়া পাঞ্চালরাজ 

ফ্রপদকে দিবা চক্ষু প্রদান করিলে তিনি পাওবগণ ও দৌপদীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ 

করিয়া বিশ্মিত ও নিরুত্তর হইলেন। তিনি দেখিলেন পাগুবগণ অপূর্ব্ব দেব 

ব্পর্ণ এক একটা শাগ ভরষ্ট ইজ |_ মহাদেবের বরে স্বর্গলগ্মী ত্রৌপদী 

তাহাদের পত্ধী হইয়াছেন | 
ইহা দেখিয়! তিনি বলিলেন মহর্ষে! আপনাতে সকলই সম্ভব। আপনার 

পক্ষে বিচিত্র কি? আমি সবিশেষ না জানিয়! বৃথা! তর্বা করিয়াছি। অনৃষ্টের 

ফল অথগ্ুডনীয়। স্বেচ্ছান্ুসারে কেহ কোন কর্ম করিতে পারেনা । বর হেতু 

যাহা বিধি নির্দি্ হইয়াছে তাহা অবশ্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ আপনার সভায় 

অিকালদর্শী খবির বাক্যাই অলঙ্যনীয় শান্তর 

অন্তত মহাত্ম। ব্যাসদেবের সিদ্ধান্তে আনন্দিত হুইয় রানা ক্রুপদ 

পানে, পানে নহিত পি সে আবদ্ধ করিলেন। ' 

রাজ্যে মহামহোৎসব হইতে লাগিল। . রাজা ভ্রপদ কাকে নান! ও 

বিকৃষিত,করির। পাগ্যবগণকে শত সহত্র হত্তাস্থ রখ, মহার্থ বু বছ বসলহ্ষণ, 
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শহ্যা, যুদ্ধের নান প্রকার অন্ধ শত, বাহ শত ত্য পূর্ণ বয়র দান 
ধ্রলধন করিন। . 

পীর, ক্বাহের অনন্ম-জাণ্িক /ফৌডুক স্করগা বিচির বৈরি 
স্থবর্ণভরণ, নানা দেশের মহার্হ বসন, রমণীয় শর, বিবিধ গৃহসামগ্্রী” বা 

সংখ্যক দাস: দাসী, কশিক্ষি। গলকৃদ, অন্য (টিকা টী, অসংখ্য রখ, 
কোটী বেটা রজত ক1ঞ্জ প্লেবী। বন্ধ কলিয। থেরণ, করিতেন ।, 

বর্্াত্ম] যুধিতিক ক €প্রক্ষিত ভ্ব্য জালিম তাহ! অত্যন্ত আনন্দ সহ্য 
গ্রহ করিলেন । 

বিবাহের গল পাগাবগণ শ্বগুজ-রাজপুরী, পাধখল-অনমে বঙ্গাদূতি হারা, অবস্থার 
ক্ারিজে, পাথসঙ্গাযাজের' বহাজাগ্যো রামককও পাও্বগাণেন্ব আনে তাহাদিগের 
দৃক্িত পরথণল রাজ্সগরুর অবস্থান করিতে লাগিলেন | 

ইহাতে ছুই কার্য সাধিক হইল। একদিকে. কুটুক্ষ শ্রীর্ডি অন্যদিকে 
পইগুবগের সহয়ত! ॥ কান্ষণ পাঁগওবগণ জীবিত ও তঁপদীর পরিগর-নতর 
কমুবক, ইহা! জঙ্গিয়া আযন্ধাক: পাঞুরগতণ ছর্দীস্ত, কৌররগণ কর্ণ, জনাসদ, 
শিশুপাদা প্রভৃতি র।জগণের। সহিত এবার মিলিত, হইয়া সহল আগ: ও রিশির 
ক্গিতত পাত্র ; কিন্ত কষ তাক্ধানের সহাররক ইহা গুনিরষ: সন্ধা! ভঙ্গপ কিছুই 
করিতে পারিহর না|. 

বাহারকিন্, এদিকে পাতা জপ লা বাীরারের বন্ছি। হক্তিনাপুরে 

প্রচারিত হইলে ধার্শিক পৌর ও জানপদবর্গ অত্যন্ত আনিনিতি ও ছাযাসাদী 

সহিত পাওকগণতক- দর্শন: অন্ত ক্বাগ্র্থা ্ বিতী হৃব্ান।, 
ইহা শুতরিয়/হর্যোবনের মাখায়; আবরশ ভাষন পড়িল? লে; বন্রগবন ছটফট 

করিতে লাগি! কর্ণ: ছড়াতে বণান্থ সহাতুতূতি, এরবর্ম পুর্ব, কুখরানর্স 
করিত লাগিল ॥ ৃ 

ইতিপূর্বে মহাত্মা বিহুর ধৃতরাষ্ট্রক্কে “রাহে দেদপডী। লাভা!** সাকাদ 
প্রদানফার্িবে: তর সতত। আন্ফিজ হ্ইয়া। রাজ: জধোদ মজা খাব-করিবার 
ফান! পক দঃ পুর্ব । বলিজলন, 'নারানিনং, রাতে. নিজ কির, জৌলী 
ধার্তিধনরে আহা গাকটউাজরলয়নর 15 

, ই রানিক, রি" উজ্চহান্ত। এবার রিনি রানা 
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কুফিতেচ্ছেন রৌনবের জর্থ জাপমার পৃতগণ, 'নহে-.পারগণ ? 'অঙ্গুর আক্ষ্ 
ভেদ করিয়া কৃষ্ণাকে লাভ বনিয়াছে? কফার গহিত গাওযগলের বিধাঙ 
হইয়াছে। মি | 

গাধা সুনিগা বা বলিলেন, জাজ ভাল, ভাবাই খাজা কি? গাওখগগঞ্জ 
আধার পুত্র স্ছ্নীক। তাহাদিগকেও আঁঙায় পুতগণের ভাঁখা গেহ 'কসিজা 
খাঁকি॥ হাক যে খিগগুক্ত হইয়াছে, ইচ্ছা শুনিয়া আমি অতান্ত আনন 
লা করিলাম । ধর্মাযা গাজা জগ দির আশে পাইয়া ভাহার। ধে ছিশেখ 
হলবান্ হইয়াছে, ইছাতে গামি আলন্িত 'হইয়াছি। জাগার ছু পুত্রগণ বঙ্জি 
তাঁহাদের সহিত দিএত| না করে) গুবে সমূলে বিনষ্ট গুইবে+ 

বিহুগ্ন বলিলেন, এহাগাজ ! অকথা দেন গলে খাফে! 

এদিকে হুর্যেোধন বধৃতরান্ট্ীর এ প্রান বাকা শ্রবপ কিয়), আর 
মর্াহত হইয়া কর্ণের সহিত নির্জনে ঘৃতনাত্রের নিকট উপচ্থিত হইল) 
প্রযং ছুঃখ প্রকাশ পূর্বক পিতার ওঁ প্র্াধ উক্তি গ্রতিবাঁদ কগ্গিঙে 'তিনি 
হলিলেদ, তোখগা ধান! ব্ল তাহাই আমার অভিনতব পাছে বিহার আদা 

মনোগত ভাব বুঝিতে পারে এইজন্ত তাহার নিকট পাওবগণের প্রশংসা কি? 
ফাহাহউক, এখন তোমার অভিমত কি বল। 

পিক আজ পাকা হুর্যোধদ সাম, দান, ও) ভেদেক অতীত, নানা প্রকার 
ছল কোপার খবতাঁবপা করিয়া পাঁওবরধেস বালা জানাইলে) কর্ণ বলিল 

হখে আপনি যাহা বলিলেন, তাহা? অঙম্ভব ॥ হল: কৌশলে. তাহাদিগকে হত্যা 
রুরিবায় কত চেট করিয়াছ, কি দৈষ হারে ভাহাগা সে. স্ধছা বিপদ হটে 
স্রক্ি লাভ কমগিরাছে? 'এখক ধদ বা ফোন. গ্রকা এচোনবুদি দবাগা অব! ছাল 
ফোশলে-ভাহাদিগকে নিহত করিতে পানিরেনা | এ্রথন তাহারা পালাল) 
সহায়তা লাভ কবিল্গ) এখন প্রাহাসা পর্ধ্ব হিয়রে বছ, অপূর্ণ রহাউ 
এই "হম জোগদরাহাকে আক্রদ বসিয়া ভাঙাকে নিহতে করিল পাঃগুবগণ 
বিশেষ হূর্ববল হইয়া! পড়িবে। একা তান অনারাজদ তাহ দিঙ্গতক' পরার্জিত-্গ বধা 
'কন্ছা বাইনে গাঙ্গিবে? ভবে বারেক 'পাশধদপকে- বাতা স্ডাজগাসে ৷ 

বাহার অন্জ কেরালা জীগর্যাড 'অনারামেণবিষার্দাক দিতো পায়?) বিজ জামী 
সচল! 'আাক্রেঘণ করিলে বাসুদেব বাদৰ সৈ্ত আনাইকাদও সয়াপাইিবোদা? 
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ধৃতরই্ব বলিলেন, তোমরা যাহা বলিলে ভাহা বুবিলাম। এখন ভীক্ম ভ্রোখেন 
সহিত পরাদর্শ করিয়া বাহা গাল হয়, তাহাই বর। 

অনন্তর আহ্ত হুইয়! মহাবলশালী ধর্ন্াস্মা ভীন্প্রোণ আগমন করত খ্বতরাষ্ট্রবে 
বলিলেন, বদি কুরুবংশের মঙ্গল প্রার্থনা! করেন, তবে ঘচিন্নেই বহু সমাদর পুখঃসর 
পাগুবগণকে আনাইয়! অর্ধ রাজ্য প্রদান পূর্বক তাহাদের সহিত মিত্রতা করুন। 

কর্ম বিবোধী হইলেও গ্তবাষ্্র তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া ব্হু 
খনরত্ব বননভুষণ হুত্যন্বরথ সহিত প্াজোচিত সম্মানে পাওবগণকফে পাঞ্চাল 
ত্বাজপুরী হইতে আনয়ন জন্ত ধর্ীত্বা বিছরকে আদেশ করিলেন। 

বিদুর সত্থর তছ্পযোগী রাজ-বিধানে সৈল্ত স্ভিব্যাহারে পাঞ্চাল নগরে উপস্থিত 
ইরা রাজ! জপ ও পাপ্তবগণকে, পৌর ও জানপদবর্গ এবং ধৃতবাষ্ট্রর আনন 
জ্ঞাপন করিম, পাঞ্চালী সহিত পাণগৰ্গণকে হত্তিনাপুরী লইর! ঘাইবার অভিপ্রায় 
প্রকাশ করত ধতরাষ্্ প্রদত্ত ধনরদ্ধ ও বিবিধ উপহার স্তরব্য প্রদান কবিলেন। 

রাজ! দ্রুপদ ধর্ধাত্মা বিছুনের বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত আননিত হুইলেন। 
গ্রবং রামক্ঞ্চের অনুমতি লইয়া পাওবগণের সহিত পাঞ্চালীকে হস্তিনাপুরে 

পাঠাইয়া৷ দিলেন। 
রুষণ বিছুরের বাক্য গুনিয়াও প্ছ্রাত্মার ছলের 'অপস্তাব নাই!” এই নীতি 

'অব্ধারণ করত পাঁগবগণকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তীহারাও 

শাগডবগণের সহিত বিশিষ্ট স্াঁকরূপে মহোল্লাসে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। 

পাগুবগণ হস্তিনাপুরে আগমন করিলে ধৃতবাইইর তাহাদিগকে অর্দ-রাজ্য 
প্রদ্দান করিয়া খাগ্বগ্রস্থে অবস্থান করিতে এই বলিয়া আদেশ করিলেন যে, 
দুরে থাকিলে কুরুপাগডবেক্স বিবাদের সম্ভাবনা! থাকিবে লা। পাগুব্গণ 
ত্োষ্ঠতাতের আদেশ শিরোধাধ্য, করি! স্লামক্ষ্ণের মহিত বাজ্ঞসেনীকে লইন| 
খাণওবপ্রন্থে গমন পূর্বক তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর রমদীর খাওবপ্রস্থে পাওবগণকে সুখে কালবাপন করিতে দেখিয়া 

কিছুদিন পরে রাম দ্বারকায় গমন করিলেন। 

ৰ রামকূকের গমনে পাপ্ুঘগণ অত্যন্ত কাতর হইলে কফ তাহাদিগঞ্চে সাত্কনা 
দির! বলিয়! গেলেন, আমান সন্বয়ই আসিব, ০৮ খাগতণ | পাব 
ধৈর্য্য ধাকণ করিক্ব] ব্হিলেন। ৃ 



অর্জনের বনবাস। 

এদিকে, একদিন এক শ্রাঙ্গণ অত্যন্ত কাতর হৃইয়া আসিয়া অঞ্চুমের 
নিকট অভিযোগ করিলেন যে, কতিপয় ছুর্ব,ত্ত চৌর তাহার গৌঁধন' সমুহ 

হরণ কবিরা করিয়া! লই্বা পলান্»ন করিতেছে, সত্বব তাহাদিগকে দুমন "করিয়া 
গোধন উদ্ধার করুন। ব্রাহ্গণের কাতরতায় তাহার চিত্ত বিগদিত ইইল। 
'এবং প্রবলের হস্ত হইতে €র্ধলকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য, ইহাঁ অবধারণ 

কবিয়া তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। - কারণ, তাহাদের ভ্রীতৃগণের 
মধ্যে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, এক জন দ্রৌপদীর গৃহে প্রধেখ 'কবিলে 
অন্ত জন সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পাবিবেন ন!, যদি কেহ প্রধেশ করেন, 

তবে তাহাকে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রদ্ধচ্ধ্য ও বনবাস করিতে হইবে। যেহেতু 
দ্রীপদ্দীর উক্ত গৃহেই পাওবগণের অস্ত্র স্তর রক্ষিত ছিল। সুতরাং অঞ্জুসফে 
চিন্তিত এবং বিলম্ব করিতে দেখিয়া ব্রাঙ্গণ উত্তেজিত হুইয়! উঠিলেন ! এ্রবং 
'রাজ-কর্তব্যের উল্লেখ করিয়া! কর্তব্য-হানির জন্য মিষ্ট ভতসনা করিতে আস্ত 

কগ্িগে অজ্ুন ' আপন বনবাস শ্রেযঃ বিবেচনা করিয়া! অগ্ত্রাগারে প্রবেশ 

'করিলেন। সেই' গৃহেই যুধিঠির শধ্যায় দ্রৌপর্দীর সহিত' অবস্থান করিতে 
“ছিলেন। অজ্জুন গৃহে 'প্রবেশ করিয়া খুধিট্টিরকে ' ব্রাহ্মণের বৃত্তাস্ত নিবেদন 
“করত ভীহার আজ্ঞা ও আবশ্তক অস্ত্র শত্ত্র লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত ' হইলেন। 
এবং অচিরকাল মধ্যে দস্থ্যদিগকে সংহার পূর্বক গোধন উদ্ধার করিরা 
'শাঞপকে প্রদান করত বনবাসে গমন করিলেন। 

অনস্তর ভ্রমণ কন্সিতে করিতে তিনি বনু তীর্থ সঙ্গর্শন' ' পূর্বক 
প্রভাস. তীর্থে উপস্থিত হুইলে বান্দেব তথায় গমন কর্তা তীহায় লাদর 

“্সসাষণ করিলেন। ' তদনপ্তর প্রীককফ * ীঁছহাকে থাকায় আহ্বান করিয়া, 
'তাহার বিশেষ সম্বর্ধনার “ব্যবস্থা করিলেন।" তাহার অভার্থমা উতৎ্দব জন্ত 

[১১] 



৮২ প্রীক [ ধারজাগীলা ] 

প্রশস্ত রাজপথ সমূহ নিধৃ্ীক্ত ও পুষ্পনারে জভিবিক্ঞ হুইল / এবং বধ 
মধ্যে পত্র-পুষ্প-পল্লব-্পতাক! পরিশোভিত সুযৃহ তোস্বণ সমূহ গবধুর বাগানে 
মুখরিত হুইয়া উঠিল! উপবন ও পর্বত গমুছে লানাপ্রকার ক্রীড়ামোদের 
ব্যবস্থা হইল- সখের বাজার বসিল! রঙ্গ তামাসায় নগরী উৎফুল্ল হইয়া 

উঠিল। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় বৃদ্ধ, নর নারী নান! সাজে 
সজ্জিত ও আত্মীয় স্বজন, সহচর সহচরী এবং দাস দ্বাসীগণে পরিবৃত হইয়া 
নগয়ের চারিদিকে শ্রমণ করত আনন্দোচ্ছ।স দর্শন করিতে লাগিলেন। 

অঞ্জুন হারকায় প্রবেশ করিলে দ্বারকাবাসিনী রমণীগণ তাহাকে দর্পন 

অন্ত গৃহ ঘারে, ছাদে, বারা ও প্রশত্ত বাতায়ন পথে একত্র হইয়! সোতরুক 

নয়নে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জর় যখন যেখানে 
উপস্থিত হুইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইতে ল!গিলেন, তখনই সেইখানে তাহারা 
মহানন্দে হুলুধবনি দিয়! তাহার. উদ্দেশে শকটে পুষ্প ও লাজ বর্ষণ করিতে 

লাগিলেন। কৃষ্ণ সদ্বশ মোহনরূপ দন করিয়া তাহারা আনন বিশ্বকে 

অভিভূত হইলেন। 
অর্জুন ঘবারকাবাসী নর নারী কর্তৃক বিশেষ রূপে অত্যর্থিত হইয়া প্রীকের 

সহিত নৈবতক পর্বতের উৎমবে আনন্দ বাজার পরিদর্শন করিয়া! বেড়াইতেছেন, 

এমন সময় তিনি, সহচরী পরিবৃত যৌবনোন্থুখী পরম লাবগ্যবভী এক রমনীকে 

দর্শন করিয়! পুষ্পশরে জর্জরিত হইলেন। তাহার নয়ন সেই রমণীয় সৌন্দর্য 

স্ধাপানে বিভোন্ন হউয়! রহিল। তিনি আত্মহার! হইয়৷ নিশ্চল হইলেন ! 

প্রীকষঞ্ণ তাহার চিত্তবিকার দূর্শন করিয়া! বলিলেন "সথে ! বনচর শ্রদ্মচারীর 

এ মোহ কেন? তুমি যে অনঙ্গবাণে অর্জরিত হইলে!” অঙঞ্জুন ঘলিেন 

এই মুনিজনমনোহারিন্ী রমণী কে? ইহার অপরূপ সৌন্দর্য বাস্তবিকই 

্ক্মচারীর মন হরণ করে | 
প্রীকক বলিলেন, রমনী, বন্তুদেব কন্ত। সারণের সহোদবরা আমার তগিনী 

সুতত্রী। অঞ্ুন। বলিলেন সথে | তবে, মাধব-তগিনী অআ্মাচারীর মন হরপ 

করিবেন কেন ' ' হ 
শ্রীককষ। বলিলেন সথে! ইহার প্রতি বদি তোমার চিত্ত ' বিশেষরপ 

আকৃষ্ট হইয়া! থাকে, তবে ভুমি ক্ষত্রিয্বিধানাগ্সারে ইহাকে হরণ রিয়া 
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1 দ্বারকালীলা ] প্ীকফণ। ৮৩ 

লইয়া যাও, ন্বর়ত্বরের অপেক্ষার প্রয়োজন নাই। কারণ, রমগীর মন সর্ধদাই 
চঞ্চল ও ভাল মনা জান রহিত) -কখন কোন দিকে ঢলিয় পড়ে তাহার 

স্থিরত। নাই। নানা রচিজাদ নার কি সাজিদ জিব 
করির! জইয়া বাণ্ড। ' 

বা কা র্যা সার ভাঁজ হুনোগ পতীকা কবিতে 
লাগিলেন । 

রিটন নী উটিট রে নুর নার পুরান 
করিতে করিতে আনন্দ খাজ্জারের উপবনে উপস্থিত হইয়া গৃহে ফিন্সিতে 
আরম্ত করিলে তিনি তীহাকে বণপুর্ধক হরণ করিয়া আপন নখে তুলিরা 
লইয়৷ ইন্তরপ্রস্থাতিমুখে বেগে গমন করিতে লাগিলেন। 

সুভ্দ্রার সখিগণ অকন্মাৎ এই ব্যাপার দর্শন করত হায়! হায়! করিয়া 
উঠিল। এবং অচিরেই তাহ মধুপানোম্মত্ত বলনেব প্রভৃতি বাদব বীরগণকে 
বিজ্ঞাপন করিলে, তাহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া! অর্জুকে বধের আয়োজন 
করিতে লাগিলেন। হস্তাস্বরধ ও চতুরঙ্গ সেনা সঙ্জিত হইতে লাগিল! 
কুলের সবন্ধ নষ্ট হইয়াছে বলির! যাদববীরগণ আম্ষালম করিতে লাগিলেন। 
যুদ্ধভেরী বাদিত হইলে মুহূর্ত মধ্যে আনন্দবাজার যুদ্ধোছ্ধোগের ভীষণ কোলাহলে 
পরিপূর্ণ হুইয়া উঠিল ! 

সকলকেই উৎসাহ পূর্ণ ও যুদ্োনুখ এবং ভ্রীক্ককে মৌনী ও কো একার 
মন্তব্য প্রকাশ করিতে ন! দেখিয়া! বলদেব বলিলেন “ছে যহ্ুবীরগণ | তোমনা 
এখন নিরন্ত হও; অগ্রে কুষণ এ বিষয়ে কি বলে তাহ! শুনা বাউক। কারণ 
তাহার অভিদত না হইলে তোমাদের সমস্ত উদ্মই বৃথা হইবে । 

অনস্তর তিনি কৃষ্ণের অভিমত জিজ্ঞাস! করিলে, তিনি বলিলেন, ক্্দেন 
অপেক্ষা! উপযুক্ত পান্র জার কে আছে? ভীম কর্তৃক ভাার পৃ্টদেশ দেহ “কত 
হইলে জগতে এমন কোন বীর আছে যে অঙ্দুনেব সাইত যুদ্ধে সমর্থ হ€ 
ইহাতে আমাদের সম্রম বা কুল গৌরব নষ্ট না হইয়া! বরং উদ্জ্ হইয়াছে।' 
রমদী'আপন হিতাহিত বিচার পূর্বক উপযুক্ত পতি গ্রহণ কন্লিবা অবসর 
পার না। সে প্রায়শই রূপদোহে খআকষ্ট হইয়া আখ্ম-দর্বনাশই করিয়া 
থাকে। ন্যন্বরে সে কাহাকে বরণ করিবে কে জানে? আপনার অর্থ 



৮৪ কু । [ দ্বারকালীশা 

লোলুপ নহেন, সেইজন্য অর্জুন আপনাধিগকে অর্থে বশীতৃত্ত করিবার প্রম্নাস 

পায় নাই! আরও, মহাযোদ্ধ! ক্ষত্রিরসন্তান হুইয়। অঞ্জুন. কেমন করিয়! 
পিতাব মত লইয়! কন্তা। গ্রহ করিবে? বল পূর্বক হরণই -ক্ষত্তিয়ের ধর্শ। 
এই সমুদয় চিন্তা করিয়াই মহামতি অজ্ছন সুতদ্রাকে হরণ করিয়াছে। . আমান 
মতে আপনার! এখনই গিয়া আদ্র করিয়া তাহাকে ফিরাইনস! লইয়া আনুন । 

নতুব! তাহার হস্তে যাদব সৈম্ত পরাজিত হইলে জজ্জা রাখিবার স্থান।'থাকিবে 
না,-অপধণেঃ ভূবন ভরিয়! যাইবে । 

শ্রীরুষেয় এই ইঙ্গিতে যাদববীবগণ- ভীত হইলেন। এবং ভ্রতগামী রথে 
িরাডাগিররানিহ নিঠি ভিবিত রাজ গা কাছা রাজ দানি 
ফিরাইয়া আনিলেন। 

স্বারকায় আবাব আনন্দোৎসবেব বাস্ত বাজিয়! উঠিল। মহ! সমারোহে 
অঙ্জুনের সহিত ক্ুভদ্রার বিবাহ হইয়া গেল। 

স্বতন্ত্র সহিত মহানন্দে দ্বারকায় সম্বংসর কাল অতিবাহিত, করিয়া 

অর্জুন নববধূ লইয়া ইন্্রপ্রস্থে ফিরিলেন। কুু্তী প্রভৃতি মহানন্দে নব্ধুকে. 
বরণ করিয়া লইলেন। স্মুভদ্র দ্রৌপদীর চরণে প্রণত হইয়! তাহাকে আলিঙ্গন 

করিলে দ্রৌপদী কৃষ্ণ-ভগিনীকে আদর করিয়! হাসিয়া বলিলেন, “তোমার 
পতি নিঃদপত্ব হউন !” স্থৃতদ্রা হাসিয়। বলিলেন “তাহাই হউন 1” 

এই “তাহাই হউন”, বলিয়৷ সুভত্রা] বিশেষ রসজ্ঞতাব পরিচয় দিলেন। 
কারণ ভ্রৌপদীর কথা গ্র্থ বোধক। এক পক্ষে আত্ম মবপের কথা বলিতেছেন ? 
অন্তপক্ষে সপত্বীর মৃত্যু-কামনাও কনিতেছেন। ন্থুভত্রার কথাও ভদ্র অর্থ 

বোধক। তিনি “তাহাই হউন” বলার আত্ম মরণের আভাস স্পষ্টীক্ 
করিলেন বটে, কিন্তু অন্তপক্ষে দ্রৌপদী স্কায় সপত্বীর মরণ কামনাও-জানাইিলেন। 
অবশ্থ ইহা পরিহাস ! এই পরিহাসে স্থুভদ্রারই জয় লাভ -হইল। 

এই ছোট্র কথায় দ্রৌপদী বিশেষ আনন্দিত হইলেন, রাঃ রুকিগক রাজা 

কৃষ্ণ-ভ্গিনীর শ্পর্ধা-সম্পন্না বটে। 
যাহাহউক, এইরূপে পরম্পর গ্রীতিনম্পরন হইয়৷ .ছই ভগিনীতে কালযাঁপন . 

করিতে লাগিলেন। কুষ্ঃ-ভগিনী বলিয়া কৃষ্ণা 'যেন অধিকতর দ্মেহে অচিরে , 

তাহাকে. আপন করিয়া ফেলিলেন। 



[দ্বারকালীল। ] শী রি 
ঘাদশবর্ষ গরে অর্জন হস্তিনাগুরে সমাগত হইলে, বুষিটিরাদি.ত্রাতবর্গ এবং 

গৌর ও জানগাবর্গ অত্যন্ত আনন্দিভ হইলেন। কৃফ-ডগিনীকে বধুয়পে গৃহে 
আনরন করার তাহাদের আনন্দ 9 জাঁশা 'তরস[ যেন সহবঞ্ুপ বর্ধিত হইল। 
হস্তিনায় আবার আননের শোত বহিল। অর্জুন সমাগমে হস্তিনায় সতত! 
বিবাহ উৎসব যেন নব আকার ধারণ করিয়া রাজামন় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। 
চারিদিক হইতে কত উপহার কতরূপ ধারণ করিয়! আসিতে লাগিল তাহার 
সীমা নাই.।. 

এইরূপে আননে, দিন কািতে লাগিল। 



খাগ্ডব দহন। 
সা ০)- -- 

একদা কৃষ্ণাজ্জুন, গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ রমণীগণের সহিত যমুনা বিহার 
আরম্ভ করিলেন। তাহার! বিহারে কিয়দ্দিবল আনন্দ লাভ কন্গিলে একদিন 
গৃহে সমুপবিষ্ট কৃষ্ঠার্জুনের নিকট অগ্ি ব্রাঙ্মণবেশে উপস্থিত হুইয়৷ বলিলেন, 
জমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত! আমি অতিশয় ভোজন করিয়া থাকি, আমায় ভোজ্য 

দ্বানে পরিতৃপ্ত করুন। তাহা শুনিয়। কৃষ্ণ বলিলেন নানাবিধ খান্ধের মধ্যে 
কোন্ খাস্ড আপনার অভিপ্রেত বলুন, তাহাই প্রদান করিব। অ্রাক্ষণ 
বলিলেন আমি অন্ন বাঞ্জনাদি চাহি না, আমি খাগডব বন দহন করিব, 
আপনারা আমার সহায় হউন। খাওব বনে ইন্দ্র মিত্র তক্ষকরাজ সপরিবারে 
বাস করে বলির! ইন্্র উহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। উক্ত বন-প্রদেশ 
ভীষণ হিংশ্র-জন্ত-সমাকুল। আমি উক্ত অরণ্যানীর সহিত সমুদয় পণ্ড পক্ষী, 
উরগ পন্নগাদি ভক্ষণ করিব। 

ইহ! শুনিয়া অঙ্জুন বলিলেন আমরা! উপযুক্ত শন্ত্র স্থিত নহি। আপনি 
যদি আমাকে ধনুক ও রথাদি এবং কৃষ্কেও অস্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে 

আমর! নিশ্চয়ই আপনার বাসন! পূর্ণ করিতে পারি। 
অগ্ি তাহা শুনিয় বরুণ প্রদত্ত “বিশ্ব-বিশ্রুত গাণ্ডীব ধন্থুঃ অক্ষয় তুলব 

এবং গান্ধর্ব্য অশ্বযুক্ত কপিধবজ রথ অর্জুনকে, এবং লোকক্ষয়কারী মহাতেক্ছঃ 

সম্পন্ন, নিক্ষিপ্ত হুইয়াও পুনঃগ্রত্যাবৃত্ত চক্র ও দৈত্যান্তকারী কোযোদকী 
না গদ! প্রীরুষণকে প্রদান করিলেন। 

অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়া তাহার! খাণ্ডব বন দাহন কার্যে অগ্নির 
সাহাব্য করিতে প্রন্থত হইলেন। 

জবিলঘে অগ্রির তেজে চারিদিক ধু ধূ করিয়া জঅপিরা উঠিল। বে পণ্ড 
পক্ষী সর্প__সরীস্থপা্দি বন হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষার উদ্োগ করিল, 



[ থারকানীব! ] - শ্ীযক। ৰ ৮৭ 

অন্জুন বাশ দ্বারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিরা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে 

লাগিলেন। 

এইরপে অতি সত্বর অগ্রি, জীব জন্তর মেদ মাংসে প্রবল হইতে প্রবলতর 

হইয়া উঠিল। অগ্রির ভীষণ তেজে গখন,মগ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। 
দেবগণ প্রলগ়াগি শঙ্কা সঙ্স্ত হইয়৷ উঠিলেন। 

দেবরাজ ইন্দ্র খাণ্ডব বনের এই হুর্দশা অবলোকন করিয়া! বারি বর্ষণ দ্বাগা 
অতি সত্বর তাহা নির্ব্বাণের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পান্ধিলেম ন!। 
অনস্তর দেবগণের সহিত মিলিত হইয়৷ ক্ৃষণর্জানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইলেদ। 
তুমুল যুদ্ধ বাধিল। কিন্ত পরিশেষে পরাজিত হুইয়৷ পলায়ন করিলেন | | 

এদিকে পণ্ড পক্ষী আদি সমুদয় জীব জন্তসহ খাগুৰ বন পঞ্চদশ দিবস 

ধরিয় প্রজ্জলিত হুইয়৷ তক্মলাৎ হুইল। তক্ষক ইতি পুর্বে কুরুক্ষেত্রে গন 
করায় প্রাণে বাচিল। ময় নামক এক দানব অগ্জি হইতে পরিত্রাণ পাইবায 
জন্ত প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্ভত হইল) ভ্রীরষ চক্রন্বার! ত্বাহাক্ষে 
ঘধ ফরিবার উপক্রম করিলে সে ভয়ে “রক্ষা কর রক্ষা কর” বলির! অর্জুনের 
শরণাপন্ন হইল। অর্জুন “ভয় নাই, ভর নাই” বলিয়া আশ্বাস প্রদান 
করিলে শ্রকষ্চও তাহার নিধনে নিবৃত্ত হইলেন। 

ময়দানব প্রাণ পাইয়৷ ক্কতজ্তাতিশয্যে কৃতাঞ্জলিপুটে বাক্স বার নমস্কার 
করিয়া অর্জুনকে বলিতে লাগিল,--মহাত্মন্! আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, 
তক্তি, শ্রীতি ও ক্কতজ্ঞতারর আমার দয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আজ 
ফরুন, আমি প্রত্যুপকার করিব। 

অর্জুন বলিলেন, হে কৃতজ্ঞ! তোমার বাকোই আঘার প্রত্যুপকার 
কর! হইয়াছে। তুমি আমার প্রতি লন্তষ্ট থাকিও, জামিও তোমার প্রতি 
প্রসন্ন রহিলাম। 

মক্বদানব বজিল--হে মহাত্মন! আপনার মহত্বানুযারী বাক্যই বলিলেন, 
কিন্তু আপনার উপকার করিবার আমার অত্যন্ত বাসনা জগ্গিয়াছে । আমর! 

দানবকুূলের বিশ্বকর্। রা 
আপনাক্ন কোন উপকার করিতে না পারিলে আমি জীবনে ভৃখি লাভ 
করিতে পারিৰ না। 



৮৮ “ভীকিধ। । [ স্বাবকালীল! | 

ইহা শুনিয়া অর্জুন বলিজেন ''হেছানথর 1 ভুষি'আসর" গত্যু্হটতে 'ধঙ্ষা 
পাইয়াছ বলিয়া আমার উপকার করিতে ইচ্ছা কদ্িতেছ, এইঞ্স্ঠ আমি 
তোমার স্বারা' ফোন বর্শা “বইতে “ইঙ্গুফি নছি। চকিত্ত 'ততামারজভিলাষ 
অপূর্ণ রাখিতত অমার'। আদৌ” ইঠুহ!' নাই ; অতত্রব তুমি ক্রেন ফোন কর্ম 
কর। ইহার কোন কার্য করিলে" ছাঁহা আমারই স্উপকার ক্ষয় স্ছইবে। 
সভা সনিয়া “ঘয় প্রীকঞের গ্রাতি” ০০০৪ আপন "রোধ 

জাপন' ফ্সিঙা। 

শু্তীফ ভাহার শয়াপ দুতজ ভাবনজবালাফব সী ধানে, “ছে শিষ্টাকর্ছ 
বিশারদ !' 'ঘর্দি নিতাত্তই জমার প্রি়-সকাধ্যানুঠীনে” বাছা “স্কনিরা থাক, 
ন্তবৈ “মহারাজ -যুধিিগের “এন্ঈিপ এক সভা: বিপ্বাশ। খর, ঘাহাতে 'মুয্যাগণ 
কিপবেশন “এধং সম্যগ্ গর্যাবেক্ষণকষরিয়াও তাহার ন্থকত্পণ করিতে 'ন! পারে। 

ববংসেই'সভাতে যেন চেল, ভাভ্যুজ্ঘা-ও5 অভ্বুব্ষক্য অস্ভিপ্রান্ত 
গঞঞ্ল "পপম্তনিশে-লম্ষিত হল্জ | 
ভ্রীকঞ্চের - এই ' আদেশ সশুনিয়া' ময় অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলা। 

'অনগ্তর 'স্রফাজ্জুন তাহাকে মহারাজ যুধিষ্িগ্নের নিকট লইয়া গিয়া সমুদ্র 
বৃত্তাস্ত নিবেদন করত তাহারন্সভ। নির্মাণের অভিপ্রায় জ্াঁপন করিলেন। 

'কুঁধিির' চাহ! পস্নিয়া : আনন্দ "প্রকাশ পূর্বক ' মক্ষ'দীমত্ের মথেষ্ট সম্বর্ধনা 
'ফারিলেন । 

. অজনান্তর).: মধ ভ্ীক্।:ও পাওবগণেক, অভিগ্রায়াকুসারে স্বতব্িনে শুভ 

মুহূর্তে বনু সহন্র ব্রান্ণকে বহু সহ বস্তা ও অর্থার্দি দান।ব্রষং পরিতোষয়পে 
[€তাঁজন “করাইয়া পনর্জস্থলীর ভিত্বি"স্থাপনক্ষা্ত চারার রাত 
শরিসর ' নিষ্ধারণ 'করিয়। কাথ্যারস্ত 'কৰিল। 

»(৯)- 



শ্রীরু্ণ বিদায় 
(০) শি 

পাগুবগণের সহিত অনিন্দে কারবাপন করিয়া খাগুবদাহলেকর কিছুদিন 
পরে শরীক পিভৃ-দর্শন জন্য উনশ্রীব হইব দ্বাবকা যাত্রা রিবার ইচ্ছা 
প্রক।শ করিলে পাওবগণেব বো কেমন একট| চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। 
শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিতে তীহাদেষ প্রাণ যেন কাঁদিয়। উঠিল। তাহারা কি 

বলিবেন, কি কবিবেন, কিহুই ঠিক করিতে পাবিলেন না । অনস্তঃপুবেও সেই 
ভব তরঙ্গের ঘাত প্রতিবাত হইতে ল।গিল! যাহা হউক, শ্রীকষ্চ ঘখন 
সাজিয়৷ দ।ড়।ইলেন,-_ঘখন পাওঘগণ, বুস্তী, দ্রেংপদীর প্রভৃতির নিকট বিদায় 
লইতে উপাস্থত হইলেন, তখন তাহদেব বিরহ-শোক প্রবল হুইয়৷ উঠিল। 
ক্কষ্জ যে তাহাদের প্রাণের প্রাণ! একদও বৃষ্জেব আর্শন, তাহাদের পক্ষে 

কোটী থুগ পরিনীণ | ননেহে শ্রন্ধস, প্রীতি প্রেনে তাহাব। ককষ্ণময় হইয়া 
গিরছেন! যে কোন ভাবে ব্ষ্ণে ভান্যস্তিক প্রীত জন্মিলে জীব আত্মহারা 
হইয়। যায়! ব্বষে। ওতপ্রেত ভাবে__এমন ভাবে দিথিয়া যায় ঘে, ককের 

অনর্শন ছইলে তাহাদেব জসহ্ যন্ত্রণা হয়! শরীরের অণু পবমাণু হইতৈ 
ক মুণ্তি বাহির কবিবাব চিন্তা ত্সিলেই হঠাৎ তাহাদের নশ্বব প্রাণ বিরোগও 
ঘটগ্া থাকে! কৃষ্ণ রতি যে কি দিণিস, কৃষ্ণ কৃপায় তাহা! ধাহাদের হইয়াছে 
তাহ! তাহার।ই অনুভব করিতে গাবেন। 

আব।ব কৃষ্ণ এমন বস্ত যে, তিনি ক্বপা কগিয়া ধাহাদিগকে তাহার 

সঙ্গ লাভেব অধিকার দিয়াছেন, তাহাদিগকে আত্মসাৎ না কবিয়াও স্থির 
থ।কিতে পারেন না। একে নবঘনগ্টাননুন্দরহুবনমোহনরূপ, মন্মথ-মস্মথ- 

কুস্ুম-পেলবদেহঃ আকর্ণবিস্ভৃতপপ্মাপলাশলোচন, মছুকেশী, গোলাপ-কোমল 

আরক্িমচরণ, জুঠামন্থন্দরনয়নমনোরমকলেবর যেমন হঠাৎ, লোকের 

[১২] | 



৯০ শ্রীরফ। [ ঘাবকানীলা ] 

চিত হরণ কবে তদ্রপ অমিয়মধুরবাকা, অপরিমিত তেজ, অভাবনীয় 
মন্ত্ররকৌশল, অপূর্ব ন্বজনপ্রিয়তা, অব্প্দিন মধ্যেই পাগুবগণকে আত্মসাৎ 
কবিয়া ফেলিল! তাহাব। [কৃষ্চ: বলিতেই আনন্বগদগদভাবে অ্ঞান হইয় 
পড়েন! কৃষ্ণের স্বভাৰই এই! কর্ষতীতি-_কষ্চ! যিনি জীবকে অবসর 
না দিয়া স্বয়ংই আকর্ষণ কবেন! ভীাহাব আকর্ষণে বেগ সহা করা কি 
সাধারণ জীবের কর্ম? তাই শাপগ্রস্ত ইন্ত্র-_পাওবগণ অধীব হইয়! উঠিয়াছেন! 
কুক্পকে ছাঁড়িতে কিছুতেই তাহাদের প্রাণ চাহিতেছে না! কিন্তু উপায় কি? 
কফেরও ত পিতা ম[তা, স্ত্রী পুত্র, ভাই ভগিনী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধ বান্ধব 
আছেন; তাহারাও ত তাহাদেরই মত ক্কষ্ণ বিরহে আবুল হইয়াছেন! 
তাঁহাবাও যে কৃষ্ণ দর্শনের জন্ত আগ্রহে আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছেন! তাই 
পাওবগণ, কুস্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি নয়নেব জল ফেলিতে ফোলতে প্ররেমগ্রীতি, 
ভরে আলিঙ্গন, আশীর্বাদ ও নমস্কাবদি কবিতে লাগিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমত: ধর্মবাজ্জ যুধিষ্টিরের চবণ বন্দনা! করিয়া কুস্তীরও পাদ 
বন্দন করিলে, কুস্তী তাহার মস্তকাপ্রাণ পূর্বক তাহাকে আলিঙ্গন কবিলেন। 
অনন্তর ভগিনী স্ুুভদ্রাব নিকট গমন কবিয়! নানা হিতকর বাক্যে তাহাকে 
উপদেশ দান কবিলেন। স্থুভদ্রাও পিতা মাতা ও আত্ীয় স্বজনকে প্রণামাদি 

জান|ইয়। তাঁহার অভিপ্রায় তাহাদিগকে জানাইবাব ভন্ত দাদাকে বলিয়া 

দিলেন! তদনন্তব তিনি দ্রৌপদী ও পাব পুবোহিত মহর্ষি ধৌমের সহিত 

সাক্ষাৎ কবত, দ্রৌপদীকে সম্ভাষগ ও আমন্ত্রণ করিয়া এবং ধৌনকে যথাবিধি 
বন্দনা পূর্বক পাওবগণ সমভিব্যহারে ঘস্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। 
অতঃপর ন্নানাস্তে বহুবিধ অলঙ্কাব পরিধান পূর্বক মাল্য, জপ, নমস্কার ও 

নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব-দ্বিজগণের পৃ! কবিলেন। অবশেষে তিনি 
বৃহিষ্বারে উপস্থিত হুইলে স্বস্তিবাচক ত্রাহ্মণগণ দধিপাত্র, ফল, পুষ্প ও 
অক্ষত প্রভৃতি মাজন্য-দরব্য হস্তে লারা তাহাকে আশীর্বাদ করিতে উদ্ভত 

হইলে তিনি ত্]হাধিগকে ধনদান পূর্ববক প্রদক্ষিণ করিলেন। 
. পরে অত্যুম তিথি নক্ষতরযুক্ত শুভ মুহুর্তে গদা, চক্র, অসি ও শাঙ্গ 
প্রভৃতি অস্ত্র শস্প লইয়া গকড়ধ্বঞগ বাযুবেগগামী কাঞ্চনময় বথে আরোহণ 
করিয়। গমনের উদ্মোগ কবিলে, মাবাজ যুধিঠির স্সেহ-পরতন্্র হইয়া রথে 
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উঠিয়া বসিলেনী। -এব্ং সীরী-দারুকের হস্ত হইতে বরী লইয়া “বরং রথ - 
চালাইবাব জন্য প্রস্তুত হইলেন। সাবথী সবিয়া বসিল। অর্জুনও রথে চড়িয়া 
্বণ্দণ্ড শোভিত চামব লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করিবার জন্ত ধাড়াইলেন। 

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল, সহদেব, খত্বিক ও' পুরোহিতগণও 
হাব অনুগমন কবিতে লাগিলেন। তাহা! দেখিয়া শ্রীরুষ্ণেব প্রেমসিন্ধু 
উথলিয়া উঠিল। তিনি তাহাদেব ভাবে প্রভাবিত ও আকুল হইয়া: উঠি 

আনন্দে আবাব অর্জুনকে গা আলিঙ্গন, যুবিঠির ও ভীমসেনের 'পাদবন্দন 
২ নকুল সহদেবকে সম্ভাষণ কবিলে, যুঝিি, ভীম ও অঞ্জু তাঁহাকে 
৪ এবং নকুল ও সহদেব ভাহাকে প্রণাম কবিলেন। 

অনন্তর রথ চলিতে লাগিল। যুধিঠিব বন্া ধবিরা চলিলেন। অঙ্ছুন 
চামব বাজন কবিতে লাগিলেন।  ভীমনেন, নবুল সহদেব, খত্বিক ও 

পুরোহিতগণ অন্ুগমন কবিতেছেন দেখিয়। বথ ভর যোজন গমন করিলে, 

বান্ুদেব আব পাওবগণেব সে ভাব সহা কবিতে পাবিলেন না। তিনি 
যুধিত্িবের, পদবয় ধাঁবণ কথিয়া "তব ন| ক্ষবন্ত হউন” বণিরা চরণতলে পতিত 
হইলে তিনি ব্যস্ত সমস্ত হুইয়।, চবণতলে পতিত পতিতপাঁবন কমললে।চন 
কুষ্ণকে উত্তোলন কবিয্লা গ্রীতি-ভবে নস্তকাপ্রগ করত বণিলেন “আচ্ছা 'ভাই! 
এবাব তুমি এস!” কিন্তু ভই তোমাৰ অবর্শনে আদাদেব যে কি কষ্ট হয় 
তাহা বলিবাব নহে! রর তোমায় ছাড়িতে প্রাণ চায় না। আবার কতদিনে 

তোনায় দেখিতে পাউব! | 

শ্রীরুষ্ণ ত্রিদত/ করিয়া! বলিলেন আব|ব আমি শীঘ্রই আসিব। আপনাদের 

কোন চিন্তা নাই। মনে কোন কষ্ট পাইবেন না) আপনাবা ধীরে ধীরে 

'আন্ুন। | | 
এইরূপে শ্রীরুষ্ণ অতি কষ্টে পাওবগণকে প্রতিনিবৃত্ত কৰিলে তীহীয়া 

ধ্বাড়াইয়৷ রহিলেন, তাহার রথ চলিতে লাগিল। ' বথের সহিত পাওবগৃণের 

মনও উধাও হইয়া! যাইতে লাগিল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ অহা 
প্রিকফের রথপানে চাহিয়া রহিলেন। কিন্ত তাহাদের দেখার আশা পুর্ণ 

হ্ইতে না হইতেই রথ অবৃষ্া হইয়া গেলে, অগ্তা, হারা বাজনেব চিন্তা 

বিভোর' হইয়া জ্লিই : স্থান হইতে ফিরিলেন 
৬৪ ইজি 1: হাটি দামের ৪5 
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কানান্েবাৎ ভয়াৎ ল্লেহাৎ যথা! ভতেঃখনে মনঃ। 

আবেশ্ত তদঘং হিত্া! বহবস্ত্রগতিং গতঃ॥ 
গোপ্যঃ কাখান্তয়ৎ কংসে, হেষাচৈছারয়ো হৃপাঃ। 
ন্বন্ধাদ বৃকয়ঃ ললেহান্ যুয়ং ভক্ত! বয়ং বিডে।॥ ৭1১/২৯--৩৯ 

দেবর্ধি নারদ বলিলেন, হে মহারাজ যুবিষ্ঠির! বৈবী ভক্তিতে ঈশ্বরে 
চিত্ত-নিবেশ করিয়। পপাদি নাশ হুইলে যেনন সদথতি লভ হয়, সেইরূপ 

কান, ব্বেষ ভয় ও নেহ ছাবাও কবে আবিষ্-চিত্ত বা তন্ময় হইলে সমুদয় 
পাপ বিনষ্ট হুইয়া অনেকেই তদগতি লভ করেন। জজ্জন্ত গোপীগণ ক।ম 
ছারা, কংস ভর দ্বার], শিশুপ|প|দি বিদ্বেষ হেতু, বৃধিগপ ম্বন্ধ বুদ্ধিতে কষে 
আবিষ্ট-চিত্ত হুইন্সা যেবপ কৃঞ্খেন্মদনাফল লাভ করে, তোমধা েহাবিষ্ট 

হইয়া যেবপ কৃষ্*গতি লাভ করিয়!ছ, ভাদরা খধিগণ বৈবী ভক্তি ছাতা হুকে 
চিত্তাবেশ পূর্বক তন্রপই কৃষ্ণ-গতি লাভ করি। 

দেবর্ধি নারদেন এই উক্ত হইতে গোপীগণের অতুলনীয় কৃষপ্রেমের 
সভায়, পাওবগণের কৃষঃ-ন্েহাতিশয্যেরও অস্ভুতত্ব এলণিত হইতেছে! আরও 

প্রমাণিত হইতেছে এই ক্ৃষ্ণ,-_এই ঘাবকাব কৃঙ্ঃ, ব্রজের সেই কৃষ্চ ! গোপীগণ 
যে কষে ৫প্রবাবি্ হইর। কুলনীলদান, লঙ্জাভগঘ্ন কক খিষ্াব্ পবিত্যাগ 

করিরাছেন, কংস যে কৃষ্ণ ভয়ে জগন্ময় কষ সন্দর্শন' করিস ক্ৃষ্ং-গতি লাভ, 

করিয়াছে, শিশুপালাদি রাওহ্যবর্গ যে. কৃষ্ণ বিদ্বেষ হইয়! প্রাণ হার]ইয়াছে, 

বৃষ্িবংশীয় যাদবগণ বে কষে সন্বন্ধ-বুদ্ধি বশতঃ অর্থাৎ রুষ্ণ আমাদের,_-কৃষঃ 

আমাদের পিতা, মাতা খুড়া, জেঠা, নেসো» পিশে ইত্যাদি সম্বন্ধানন্দে যে 

কৃষ্-প্রেম লাভ করিয়াছেন, পাঞ্গণ যে কৃষে॥ ন্নেহাবেশে অধীর হইয়াছেন» 
সেই কৃ এই কৃষ্ণ! ব্রন-মথুরা-স্ারকার কৃষ্ণ! 

বাহাহউক? এদিকে শ্রীকৃষ্ণের রথ ঘরকার় উপস্থিত হইলে তথায় মহানন্দের 

রোল উঠিল। রা! উগ্রসেন তাঁহার আগমন সংবাদে গত হইয়া তবজনগণের 

সহিত তাহার 'যথেঃ সৎকার ও সম্বর্ধনা কফরিলেন। অনন্তর তিনি, পিত! 
ও মাত| এবং তৎপনে ব্যতত্রকে প্রণাম করিয়া কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা 

করিলেন। তদনস্তর আত্মীয় স্মজরে যথাযোগ্য প্রণাম, আজিঙগন ও সাদর 
'্প্তাবণ এবং আশীর্বাদ কনিয়! গুচিস্তিতা রুল্সিণীর ভবনে প্রবেশ করিলেন । 



যুধিচ্টিরের সভা গৃহ নির্মাণ । 
১৪6৬): 

এক সময়ে কৈলাসের উত্তরে মৈনাক সন্পিধানে দানবগণ হজ্ঞ|নুঠঠানের 

যাসনা করে। সেই সময় বিচিত্রশিল্পবিশারদ্ বিশ্বকর্মা হয়দ/নব তথয 

বিন্দু সরোবর তীরে, উক্ত বজ্ঞস্থলী নির্মাণ কলে নণিদয় রনণীয় দ্রবা সম্ভার 

আহরণ করিয়! রাখিয়া! ছিল। শ্রীকষ্ণের আদেশ পাইয়া হয় সানন্দে তথাস্ 

গমন পূর্বক দানবরাক্গ বুষপর্বার অধিকৃত স্ষটিকময় সভ! নির্মাণোপযোগী 
সেই সমুদ্ধর ছশ্প্াপ্য অত্যন্ভুত ভ্রব্য, বিন্দু সরোবরে নিনজ্জিত স্ুবর্ণ-দপ্ডিত, 
শত্রনাশিনী গদা ও দেবদত্ত সুম্বন বিরাট শঘ এবং বহু মংখ্যক' কিন্বর, 
ও রাক্ষস রক্ষিত ধন রত্ব আনয়ন করিয়! ইন্দ্রপস্থ্ে উপস্থিত হইলেন। 

যোগ্য পাত্রে মিলে বোগ্য, ম্ুুধা স্থরগণ ভোগা, 

অস্থরের পরিশ্রম সার ! 
বিকমিত তামরদে অলি আমি উড়ে বসে 

ভেক ভাগ্যে কেবল চীৎকার! 

 অস্থরগণ বজ্ঞাহষ্টানের নিমিত্ত গৃহনিষ্মাণ বাসনায় নানা স্থান হইতে কত 
অত্যন্ত অমূল্য রদ্ব-রাজি সংগ্রহ করিয়া! রাখিয়াছিল। তাহাদের বাসনা 
কার্যে পরিণত হন নাই। দানবের সহদেশ্টের পরিণতিই এইরূপ। কারণ 
ইহা তাহাদের একট! কৌতুককর খেয়াল মাত্র। খেয়ালের বশবর্তী হইর! 

তাহার! নবীন উদ্ভমে যে সকল অত্যন্ত কার্য কবে, মুহূর্তে পরিবর্তনশীল 
চিত্তবিকাগই যাহাদের স্বভাব,__তাহাদের সেই সমুদয় অদ্ভুত কার্যের পরিণতিও 
সেই প্রকার। তাহাদের লমুদ্র পন্িশ্রন খেরালের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতের 
যৎসামান্ত গতিপরিবর্তনে চিরদিনের জন্ত ভক্মে ঘ্বৃতাহতিতে পরিণত হয়! 

যাহাদের চিত্তের দৃঢ়তা নাই, তাহারাই অনুর । বাহাদের স্বভাব ক্ষণে ক্ষণে 
পদ্থিবর্থনশীল, যাহারা! উত্তেজনার বশে তালপাতার আগুণের ভার উদ্দীত হইয়া 



শ্লীরঝ। [ ্বাবকাঁলীলা ] 

এই মুহূর্তে সৎকার্ধে প্রবোচিত ও প্রণোদিত, এবং পর মুর্বেই আবার 
ভ।বজ আন্বিক কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাবাই অন্থব। চিত্তচাঞ্চজ্য গযুক্ত 

সর্ধ-প্রকাব সংকার্য্যের উদ্যমে তাহাদের পরিশ্রমই সার হইয়া থাকে; তাহারা 
কখনই সৎকাধ্যেব ফলভোগী হইতে পারে না। 

অন্বগণ হজ্ঞ-গৃহ-নিষ্মীণ জন্ত বহু আরামে যে সমুদয় দ্রবা সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়াছিল তাহা! বাজা যুিষ্ঠিবের সভাগুহনিশ্মীণ কার্ষেয নিয়েজিত হইল। 

যে উপাদানে যাহাদেব দেহ নির্সিত, তাহারা তদ্ধপ ভাবাপন্ন হইয়াই কায 
কবে। এইজন্য অনুব- অসুর ! 

প্রহলাদাদি অন্থ্র-কুলে জন্মগ্রহণ কবিলেও ভিন্ন উপাদানে নির্মিত । ্  
দ্ানবও সেই প্ররৃত্বির। তাই কৃষ্ণের আদেশ শিবোধার্য কবিয়া সভা-গৃহ 

নির্মাণার্থ বহু আয়াস স্বীকাব স্বেচ্ছায় ববণ কবিয়া লঈল। কে কাহাব জন্ত 
কি কাধ্য কবিয়া রাখে, তাহা ভগবান ভিন্ন কেহই বলিতে পাবে না। অন্থরগণ 

কত রাজার ধন, রত মণিমাণিক্য, কত বহুমূল্য প্রন্তবদি কাহার অন্ত 

সংগ্রহ কবিয়্াছিল, তাহা তাহারা! জানে না। যিনি কর্তা তিনি ভিন্ন আৰ 
কেহ তাহা জানিত না। কেবল তিনিই জ।নিতেন, তাহারা কোন কর্খ 
সাধনের জন্য প্রবোচিত ও প্রণোদিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ময়দানব 
ভীমসেনকে সেই গন| এবং অঞ্জুনকে সেই ছর্লভ শখ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে 
বিপুল শক্তিশালী ও অনন্ত করিলেন। | 

অনন্তব অত্যন্ল কাল মব্যেই ময় বহু সংখ্যক মণিবত্ব ও মণিময় প্রস্তর দ্বাবা 
অলোকলামান্ত ত্রিলোকবিখ্যাত মণিময়ী সভাস্থলী নির্মাণ কবিল। পঞ্চ 
সহত্র হন্ত-পরিমিত সভামণ্ডপের চাবিদিকে স্বর্ণ নিশ্মিত তকরাজি বিরাজিত, 

ছিল। তাহার প্রভা! প্রভাবে গ্রভাকরের অতি ভাস্বব প্রভ।'ও যেন মলিন হইয়া! 
গেল! নানাবিধ মণিরত্বের তেজঃপুঞ্জ গ্রভায় সমুস্তাসিত মন্নোবম কুট্টিম সমস্িত, 
সুবিশাল সেই সভামণ্প ত্রিজগতেব মধ্যে এক অপূর্ব সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বস্তরূপ্্ 
নয়ন ঝলসিয়া , দিতে লাগিল। নবীননীরদসঙ্কাশ অতি বিশাল জস্থপম 

মণীয়, পাপনাশক) শ্রমাপহারক রত্বপ্রাকারম্ডিত বহু চিত্রোপশোতিত 

অভুতিমব্যসম্তারশালী, বৃহধনবলসম্পর্ন অন্রভেদী বিশ্বকপ্্াবিনির্মিত যাদব, 

দিব ও বন্দ -স্ভাগৃহও এই সতামওপের,সৌনদরঘু ও. 'বিচিতরতার হান হইয়াছিল 



[ খীবকালীণা শ্ীক্। ৯৫ 

_ ময়দ্বানবের আদেশে গগনচব মহাঘোর মহাকায় মহাবল রত্ত নেত্র, শুক্তি- 

কর্ণ আম্ুধধারী অষ্ট সহস্র কিন্কর ও. বাক্ষস নিরন্তর এই অত্যন্ত সভা রক্ষণা 
ঢ্বক্ষণ কবিত এবং আবপ্তক হইলে ইহাকে বহন কবিয় স্থানাস্তরে লইয়া 

বাইত] * 
ময়দানব উক্ত সভাস্থলে এক অপূর্বব সবোবর প্রস্তুত কব্য়ািছিল। তাহার 

দোপান সমূহ স্কটিকময়, পবিসব-বেদিকালমূহ মণিনির্মিত, জল আত স্বচ্ছ, 
পদ্ধশৃন্য ও স্থৃবর্ণ-নিশ্মিত মত্ত, কুর্্ ও স্বার্থ-সন্কুল। মণিনয় মৃণালে পরিশো ভিত, 

বৈদুযযপত্রে সমলন্কৃত বিক্সিত কনককমলকহুলারজালে তাহার ততুযুন্তূত 

মনোহাবিনী শোভা সম্পাদন কবিয়াছিল। হংস, কাবগুব, সাবস, চক্রবাকৃ 

প্রত্ৃতি জলচব পক্ষিগণ উহাব তীবে ও নীবে বিহার করিয়া জনগণেখ ময়নমন 
পৃবিতৃপ্র কবিল। মুক্তাফল ও নানাবিধ বন্ধে তাভাঁর চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন 
হুইয়/ছিপ। বাজাদিগেব মধ্যে কেহ কেহ সবোবব সন্লিধনে সমুপস্থিত হইয়া 
সহসা তাহাকে সবোবব বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই! প্রত্যুত, তাহারা 

* অধুনা! আমেরিকাতেও প্রকাও প্রকাণ্ড গৃহ স্থানাস্বরিত করিবার সংবাদ গুন! বাষ॥! 

কিন্ত এই সভামগ্ুপের তুলনায় ম্বার্কিণদ্বিগের উক্ত কার্য অতি তুচ্ছ। কারণ ১৭৬, গজ, 

বা ৩৫২* হাতে এক মাইল। অতএব চারিদিকে পঞ্চ সহস্র হত্ত অথাৎ ২৫*০* বর্গ হুজ, 

পারামিত স্থান কলিযুগের মানুষেব হস্ত পরিমাথে দীর্ঘ প্রশ্ে প্রায় দেড় মাইল বিস্তুভ। 

(কত্ত বে সমযের কথা বলা হহতেছে সে সময়ের মাপুষ সাত হাত লম্বা অর্থাৎ 

আমদের দেহ পরিমাণের দ্বিগুণ ছিল । সুতরাং সেই হিসাবে তাহাদের পঞ্চ সহত্র হস্ত আমাদের 

হস্ত পগিমাপে দশ নহত্র হস্ত হইবে। তাহা হইলে আমাদের আধুনিক পরিমাপে সভান্বলী 

পোষ তিন মাইল প্রপ্থ ও তিন মাইল দীর্ঘ হটবে। ইহার উপরিস্থ অতি বিশাল অভ্রভে্দী 

প্রাসাদ বহন কর! অধুনাঁতন জ্ঞান বিজ্ঞ'নের যুগে কজবীযও কিনা তাহা্হুধিগণ বিচার 

করুম? আর যে বিদ্য।র অহক্কারে আধুনিক বিজ্ঞান জগৎ মজগুল সেকালে সেই বিদ্যায় 

তাহার! কিরূপ মঙ্ডিত ছিলেন, উক্ত ঘটনাই তাহার প্রকৃষ্ট গুমাণ। ভারতীয় উডডীন 

তন্ত্রের বিদ্যা অধিগত কবিধা জার্মাণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতি যে প্রকার ব্যোষবান্ 

( এগোন্টেন) ক্াদি নিশ্মাণ পূর্বক অদ্ভুতথ প্রদর্শন করিতো'ছ , সে যুগে এ বিদ্যা ডাহাদের 
পাধারণ জ্ঞানেরই প্ররিচায়ক ছিল। পরত, ভাহার1 বাছা! জানিতেন তাহার কণামাতত্রও এখনও 

আধুনিক বিজ্ঞান জগতের অধিগত হদ্স নাই। সহম্র সহম্র বৎসর পূর্বে তাহার! এ বিস্বায় কত 

অধিক অভিজ্ঞ ছিলেদ তাহার ধারণ! করা ঘায় না॥ 



৯৬ তীক়ক। [ ্বাগকালীলা ] 

অজ্ঞানতা 'ঘশতঃ সবোবরেত্ষস উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে উদ্ধত হুইয়াছিলেন। 

সেই সভার উভয় পার্থে ফলপুম্পকিসলয়োপশোভিত ন্ুুশ্ীতল নীলবর্ণ ছায়া 

সম্পন্ন মনোবম বহুবিধ সমুক্পত পাদপাবলী লন্নিবিষ্ট ছিল। অতি ন্মুরভিকানন 
ও হৃংসকাবশুবচক্রবাকোপশোডভিত পু্ধরিনী সকল সভার চারিদিকে শোভা 
বিস্তয় করিল। লমীরণ তত্রতা জলঙ্গ ও স্থলজ পদ্মের গন্ধ গ্রহণ পূর্ব্ষ 
পাণবদিগেব সেবা করিতে লাগিল। নয়দানব চতুর্দশ মালে রমণীক়্ সভাভৃমি 

নির্খ/ণ করিয়! ধর্মরাজ যুধিঠিরকে সমাপ্তি সংবাদ প্রদান করিল। 

পাঠককে মহাভাবতীর ভাষায় সভীর বর্ণনা গুনাইলাম। উক্ত বর্ণনায় 
ভাষার ল[লিত্যের সহিত বিষয়েরও গুরুত্ব সম্যগ্ পরিশ্কুট! এই সভাই 
খলেব চক্ষুশূল! এই সভা হইতেই ধত অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে! তাই 

গ[ঠকেব নয়ন সদক্ষে সভাব অত্ভুতত্ব এবং মনোহারিত্ব প্রদর্শক দৃশ্তপটের 
যবনিকা উত্তোলন করির! রাখিলাদ। 



বাজসূ্ ব্ঞ।। 

সঙ নির্মাণ ক্ষার্দা শেষ হইলে পাওবগণ দেব-ছিজের পুজা কাদির! সক 
শুবেপ- কছিলেন.। ইছার কয়েকদিন পরে দ্েবর্ধি-নারদ সত্ীণা হবে. হরিওখ 
গান করিতে রদ্ধিতে ল্ক্রসার্গ হইতে ইন্পন্ম ব্তীর্ঘ হইয়া গাওুব্যাগের 

বস্ধাস্থলে উপছ্থিত হুইলেন। তাহাকে দর্শন কক্দিয়াই পাওবগণ সন্ভরাড় 
গ্গাত্রোখাল পূর্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পুঝঃমর পাদ আর্ম দ্বার! জাহান শাদ রদ 
করিলেন। অনন্তর দ্েবর্ধি উপধুক্ত-আমনে উপবিষ্ট হইয়া তানাদিগর়ে রসিয়ে 
আদেশ কগ্সিলে তাঁহারা উপবেশন করিলেন। র্ 

দেবর্ষি-নারদ প্র্নচ্ছলে নানা উপদেশ দান করিয়৷ রাফাস্থয় যঝের বহশিষ 
প্রশংসা! কীর্তন করিলে যুধিষ্িয়ের অন্তঃকরণে রাজনুঝ বজ্ত কঙ্গিবার বাঙগন! 
জন্মিল। দেবর্ধি-নারদও তাহাকে উদ্ত যজ্ঞ সমাধানের উপযুক্ত পাত্র বিগ 
নির্ধারণ করত যজ্ঞারভ্তের আদেশ দান প্ুর্ধ্বক স্থানাস্তরে গমন কমিজেন। 

এদিকে ধর্শারাজ-যুধিষির ভ্র্বর্গা, মন্ত্িগগ, পুরোহিত মহঙ্দি রৌম এক! 
মহর্ষি রৃকট্ঘধায়ন রেদব্যাসে মহত পরামর্শ করিয়া! সকছের অড়িনতন্ছনাযে 
স্কঝাকে আনয়ন রুদ্িকার জন্ত দ্বারুকায় দুত প্রেরদ করিজেন। 

দেবর্ষি-নারদ যখন পদার্পণ করিয়াছেন, তখন একটা গুজত্তার জাস্ঠ 
সংঘটিত হুইঠব তাহাতে "সার সংশয় নাই। কারণ তিনি বে বিষয়ের অনতর- 
নিকান্ম' অবতরণ করেন তাহা গতি বৃহৎ। জগন্মললকর দেব-মালব চার্ট 
সয্াধানই শাহার ব্রত। অনি বড় কাণ্ড সমাধানে তিনি ভারতীয় |. তয়র 
রাবির বা গেরাস্থুর যুদ্ধের তিনিই প্রবর্তক। এইজন্ তাহার জাঙিরবক 
হিন্্ছযুনের 'ছিছু জ্ঃসাধারণের পরিভাতি নিয় যে, কোন সবে ফোম 
বুরি জাগুর় জঙজিরা উঠে! 

[ ১৩] 



৯৮ ভর । | দবারকানীলা ) 

যাহাহউক, তিনি ধে সত্রেয় খেই ধরাইরা দিয় গেলেন) তাহার পরি 
সমাপ্তি কোথার পাঠক ধৈর্য-সহকারে তাহাই অন্ধুসন্ধান করুন। 

যুগে যুগে খধিগণের ইহাই মিত্য নৈমিত্তিক ফাধ্য। হুষ্টের দমন) শিষ্টের 
পালনই তাহাদের অভিপ্রেত। যেন্ুত্রে যাহা! হয়, যে সামান্ত অগ্মি স্ফুলিঙ 
হইতে বিরাট আগুণ জলিয়া৷ উঠে, তাহা তাহাদিগেরই কার্য । জাগতিক 
জীব তাহাদিগেরই হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকা মাত্র। ছূর্ববলের উপর প্রবলের 
অত্যাচার, ধর্মের উপর অধন্মের পীড়ন, তাহ।রা সহা করিতে পারেন না। 
তাই 'পাপীব- প্রবলের*-উৎপীড়ফের তেজোাস্ত-_অহঙ্কার চুর্ণ করিবার জন্ত 
কেবলমাত্র ইঙ্গিতে ঘটনা-সত্রোত প্রবাহিত করিতেছেন! যাহাদের ইঙ্গিতে 
শর্তে বিশ্ব চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়! যাইতে পারে) বা! সমুদয় পাপী ব! উত্পপীড়ক বিনষ্ট 
হইতে পারে, তাহার! সেরূপ ব্যবস্থা করেন নাই কেন? উদ্দেশ আছে। 
উদ্দেষ্ত বিহীন কাধ্য হইতে পারে না। কারণ, সেরূপ করিলে পাপীর শিক্ষা 

ঘা প্রবল উৎপীড়কেৰ চৈতন্ত হয় কি? তাহার! যে ঘটন! পরম্পরায় শিক্ষা 

লাভ করিবে! তাহার! যে ধম্মাধন্ম-_+কার্য্যাকার্য্ের ফলাফল দেখিয়৷ জ্ঞান 

গলাভ করিবে! ধাহারা সৎ ও ধার্মিক তাহারাও ইহ! দর্শন করিয়! ধন্াধন্মের 

ফলে অবহিত ও সতর্ক হইবেন। তাহাদেরও প্রচুর শিক্ষা লাভ হইবে। 
পক্ষান্তরে তাহাদেরই শিক্ষার জন্য পাপী, অধার্শিক ও উৎপীড়কের নির্যাতন 

ব্যবস্থা! । তাহা দর্শন করিয়! ধার্মিক ধর্ে দৃঢ় প্রত্যয়ী, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে 

ধর্শপথ হইতে পদ দ্ঘলিত ন! হন তঙ্জন্ত সতর্ক হইবেন। পথভ্রষ্ট সাধারণ 

লোকও সাবধানতা অবলম্বন করিয়া! ধর্ম বিগতি কার্যা পরিত্যাগ পূর্বক 
নীতি ও ধর্শের বন্ত হইবে। কারণ, গঠনই তাহাদের মূল মন্ত্র, ধ্বংস তাহাদের 
জভিপ্রেত নহে। | 

যাহা হউক, দূত মুখে সকল সমাচার অবগত হইয়! শ্রীরুফ্ ইন্্রন্থে গমন 
করিলেম। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ, ধৌম, মহর্ষি কুঞ্চষৈপায়ন বেদব্যাস 
ও মগ্ত্রিগণের সহিত. মন্ত্রণা করিয়াও কৃষ্ণের অন্পমতি ভিন্ন কিছুই 
রুনিতে পারেন ন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহারা রুফ্চের বলবীর্যা, মন্্রণা 
একালিব, তীক্ষদর্পিত! ও বুদ্ধিমা! দর্শনে কৃ ছুইয়া, গিয়াছিলেন। তাহা 
বৈশেষদ্ধপ বুবিরাছিলেন কৃষ্ণের ভ্যান সর্ব-শক্তিমান্ সর্বা-তত্ববেভ। কুরোর্শট- 



1 দ্বারকালীল। ] শ্রীকঞ্চ। ৯৯ 

 অনধিতীর নহাপুরুঘ আগতে হর্পত। তাই পরামর্শ জন্ত কৃষকে.জানিতে লোক 

পাঁঠাইলেন। কু আসিলে .তাহাদের আালদ্দের সীম! রহিল না। কৃষ্ের 
আদেশ ভিন্ন ভাহাদের যেন এক পদও চলিবার সামর্থ্য নাই। 

, স্কঞ্চ পাওবগণকে গ্রাস করিয়াছেন। কাধ্য ্ুংসাধনই তাহার কামনীয়। 
তিনি ধবার সুখ উপভোগ করিতে আসেন নাই। তীহ্ব কোন সখের 
কামনাও নাই। তিনি স্ুখছঃখ-ছবন্বাতীত মহাপুরুষ! ডক্কের মনোবান্ছ! 
পূরণ জন্তাই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কারণ জগতে কেহই তাহার 
প্রেষ্ঠ বা শক্র নাই। কেবল, ভক্তের মনোবাহ্ছা পুরণ জন্ত কতকগুলি উপলক্ষ্য, 

কতকগুলি “নিমিত্ত মাত্র” মায়ার আবরণে সজ্জিত করাইয়া ধর্ের গ্লানি দূর 

করিতে আসেন। ব্রজ মথুরার ক্রীড়াকে দূরে ফেলিয়া দিয়া এখন ইন্প্রস্থে 
পাণডবগণকে প্রধান ক্রীড়নক রূপে গ্রহণ করিয়া ক্রীড়ার বাঞ্ছ। করিয়াছেন। 
যাহাহউক, এ যজ্ঞের প্রবান উপকবণ বিক্রম। সমুদয় রাজাকে বশীভূত 

করিয়া একচ্ছত্রাধিপতি না! হইতে পারিলে যজ্ঞ সমাপ্তি ও ফল লাভের আশ! 
নাই। 

শ্রীকৃষ্ণ আনিকা আত্মীয় স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎ করত উপযুক্ত বিশ্রাষ 

লাভ করিলে, যুগ্িন্টির 'বলিলেন, কৃষ্ণ ! আমি রাজহুয় ষজ্ত করিবার বাসনা 
করিয়াছি। কিন্ত ইহা বে কেবল বাসনা করিলেই নুসম্পন্ন হয় তাহা মহে। 

যেরূপে ইহা সম্পন্ন হুর তাহা! তোমাৰ অবিদিত নাই। দেখ, বে ব্যক্তিতে 
সকলই সম্ভব, যে সর্বত্র পুজা, এবং যিনি সমুদয় পৃথিবীর অধীশ্বর তিনিই 
রাজ্বুয় যজ্ঞের উপযুক্ত গাত্র। আমার স্থহদ্গণ আমাকে উক্ত যজ্ঞ করিতে 
পরামর্শ দিতেছেন $ কিন্ত আমি তোমার পরামর্শ না লইক্া ইহাতে, প্রকৃত্ত 
হইতে পারি ন|। হে কৃষ্ণ! পাছে বদ্ধ কুদ্ধ হয়েন, পাছে তাহার বন্ধুত্ বট হর, 
এই আশঙ্কার কেহ কেহ বন্ধুর প্রকৃত দোযোল্লেখ করেন না, প্রতুতঃ তাহা! 
গোপনদই করিক্মা থাকেন। তাহাবা যে প্রকৃত বন্ধু নহেন--্দ্বার্থােহী 

স্বার্থের জনই প্রিয় বাক্য বলেন, তাহা! না ঘলিলেও চলে। পৃথিবীতে. 
প্রকার, লোকের সংখ্যাই অধিক। তুমি উত্ত দোব রহিত, কাঙক্রোধ বর্জিত, 
স্থরগ্রক্ঞ এবং পাগুবের প্রকৃত হিতাকাঙ্জৌ। রা জলি সা 
কর্তর্যাবর্তব্য অবধারণ, কর ।.. 



5৯৯ 'ভীতরি। ( ধাগকালীলা ] 

রী ধলিলেন, যহারীজ। আপনি সর্ধ-গুদাতিত 7? আগসার পক্ষে 

গাজশুয় বঙ্ত অবিধের মহে। আপনি এই হঙ্টানুঠামের উপহুক পাঁত সঙোহ 
নাই; কিন্ত জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনার এ বজ্জ সমাপন ক্স! অলস । 
সৈ অঙ্গিত খল প্রভাবে অতি তেঞস্বী বহু শত রাজাকে ঘুদ্ধে পরাত্ত করিয়া 
াহাদিগকে দেবোগ্গেশে বপি-দানার্থ বন্দী করিদ্ব! “কাখিত্বাছে। তাহার 
উত্যাটার়ে আমরাও গলায়ন করির! সমুদ্র বেষ্টিত দ্বারাবতীতে আশ্রয় লইয়াছি। 
উপ অত্যন্ত বলশালী। তাহার রাজ্য হুদ ছর্গাদি খোঁষ্টত। 'এবং বহু শক্তি 
শালী রাজন তাহার শরলাগত | 

ই শুনিয! ধর্মবাঁজ বুধিষ্টির হতীঁশ হইয়া বলিলেন, তবে আত রানুষ্ 
ঘা প্রয়োজন মাই । কারণ, তোমগা খন তাঁহার অত্যাচারে ভীত হ্ইস্া! 
সমুদ্র ঘধ্যে আশ্রয় ঈইয়াই তখন আর তাহাকে পরাজয়ের আশা কোথায়? 

, তীঁহা শুনিরা ভীমাজ্জুন বিনীত ভাবে বলিলেন, এহারাজ! আমর 
দত্রিয়, খুদ্ধই আমাদের জীবদ। ক্ষত্রিয় হইয়া ভীত হুইলে চলিবে ফেন ? ধখন 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তখন একদিন মরণ ত নিশ্চিতই। আরও, ভাগ্যের ধথা 

কৈ ধলিতে পারে? আমরা যে বিজয়ী না হইব, তাছছি ধা কৈজানে? 
'লবীধ্য 'লইয়! নিতে বপিয়া থাকিলে কি তাহা চিরদিন অক্ষুণ্র থাকিবে ? 

'ছিশৈবগং, কাঁধ আমাদের সন্মুতে ও সহায় থাকিতে আমরা নয়ের কথা 

ফুে খাকুক, দেব, ধক্ষ, রক্ষচ নাগ, কির, অন্পর প্রভৃতি কাহাঁকেও ভকক 
প্রি 'না। 

'জাও, আমর! বখন' ছি ও ময়দাসব দত বিবিধ ধুতি দ্র শক্ত গথাদি 
স্ধ্ল সম্পর, তখন শাঁনাদেব ভয়েবহ বা কারণ কি? স্যে শক্ত জযখবারা বর্ধিত 

স্বর দৈ-ই "বার্থ ক্ষতরিয়। 'বীধ্টবান্ ব্যক্তিদিগের কুলে উৎপন্ন ছর্ধল ব্যঞ্জিগণ 
ঈগ্মীন সাত কদে না। পরস্ধ, নিবীরধ্য বুলোস্তব বীর্ধাবান্ 'ব্কিগণ লগ্্রমাম্পাদ 
ই) অভিনিবেশই গঁয়ের হেতু । 'উহা কর্ম ও দৈব,” এই'উতভয়ের আয়ত্ত । 
চবেখ্যক্রিবিল মন্দার হইয়াও অনখাধিনতা বশতঃ ফাঁধ্য ঝাঁলে উীাসী শ্রার্শন 

' উদ সগর্জে শক্ত কর্তৃক পরাজিত হর) ধলহীদ :বিপীন “টা 
চি ফর ধেরপ দৌবাধহ,বলবান্- শর রাত সজনধহিতওরাও ভাপ? 
-প্এভঞব যে রাজ! জন্বাভিলাবী, তাহাকে অবষ্ঠই উঁচ ' দীরাতিক : হৈতুছর 
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পরিত্যাগ করিতে হুইবে। যদি আমর! এই বজ্ত সমাধান উপলক্ষে জরাসন্ধের 
বিনাশ ও কাররুদ্ধ রাজন্তবর্গকে মুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে তদপেক্ষা 
উৎকষ্টতর করার আয় ফি"হইতে পারে? আমন আমানুর শক্ষি' সাছর্থ্যের 

ঠছ্াধহার'করিয়! এই মহান্ ধশঃ-অর্জনের দন্ত শত্রুর পহিত যুদ্ধ কিব। 
ভীমার্জুনের ক্ষত্রিয়োচিত এই প্রকার অদ্ভুত সাহস দর্শন করিনা পরীর 

ধলিলেন, মধ্যম পাণ্তব, হানি ও অঙ্ছুন, তিন খামে প্রধন্ত যুদ্ধার্থ গমন করিলে 
নিশ্চয়ই 'কতকাধ্য হইতে পারিধ। রাসন্ধ ধহাদেবের নিকট “যর লাভ হিয়া 
যাদবগণের “অবধ্য হইয়াছে বলিয়াই 'উৎপীড়নাশক্কায় আমাদিগকে নখুদত মধ্য 
দ্বীপে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। 

'অর্জুন বলিলেন, মহারাজ! স্বঁফেন্ কৌশল, মধ্যম পাওবেব.ধণ ও ্দামার 
অন্ত্রক্ষেপ ক্ষিগ্রত৷ একত্র হইলে ব্রিঞ্গতে কাহার সাধ্য আমাদিগকে পরাজিত 
করে? 

যুধিষ্ঠির বলিলেন, কৃষ্ণ! ভীমান্জুন আদার চক্ষু) তুমি আমার ধন। 
খনি কেমন কৰিয়া তোমাদিগকে সেই ভীষণ শত্রুর সম্মুখীন করিয়া মদোনয়ন 
হীন হুইয়! চুন্ট দেহে কাল ধাপন করিব? আমার হায় ন্নেহে অত্যাস্ত'অবসন্ন 
হইয়া পড়িতেছে ! 

শ্রীকৃষ্ণ ঘলিলেন, মহারাজ ! ইহা'ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত শ্লেহ নহে। আপনার 
স্তার কর্তব্য পরায়ণ মহান্গুভাব বীর্ধ্যবান্ ব্যক্তির এ প্রকার মোহ সমুচিত নহে। 
'ঘজ্ঞ ব্যপ্ডিয়া কর্তব্য 'অধধাক্ষিণ না করিয়াই কাধ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুইয়! নান! 
প্রকায়ে বিডৃদ্িত হয়। আপনি সে তর করিবেন না। 'আমারিগকে বিশেষ 

সত্তর্ধাতার সহিত কার্য কঙ্গিতে হইবে। 
ইছা শুনিয়া যুধিট্টির বলিলেন, কৃষ্ণ ! তুমিই পাগুধগণের অধীশ্বর, তুমিই 

পাঁগুবগণের ধলবীধ্য ভরসা ; আমরা তোমারই আশ্রিত। লক্মী বাহাদের প্রতি 
' প্রতিষূলা, তুমি কখনই তাহার নিকট ধাঁক না। "আমরা যখন তামার 
'আঁজান্ুবর্তী 'রহিয়াছি, তখন 'আর ঝয়াপর্থকে বধ, কাগ্গারত্ধ' ভূপতিগপকে 
'উদ্ধাঙ্গ এবং যজ্সম্পন্ন করিবার 'অপেক্ষা কি'? চারি রা রা 
বলিয়া অধধীরণ "বর : অচিগৈই তাঁহার »ষঠাম ক্র । 
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জরাসন্ধ বধ। 

মহাযুতাৰ পুজগেঘ মুগি্িরের এই বাক শ্রবণ করিব! ভীমার্জুন সহ 
তেজন্বী গ্গাতক ব্রাঙ্গণের পরিচ্ছদ পরিধান পুর্বাক মগধ . দেশে. যাত্রঃ 
কক্িলেন। 

পরে তাহার! জরানন্ধ বাজে প্রবেশ করিয়াই তাহার অত্যন্ত শব্ধ সম্প্ 
ভে্ীত্রয় ভঙ্গ করিলেন । . অনন্তর নান! অস্ত্র শন্ত্র লইয়! তাহারা ভীষণ পরাক্রম 
প্রকাশ পূর্বক ক্রুতবেগে *চৈত্য প্রাকারের নিকট উপস্থিত হইয়া! সবলে তাহার 
শিখরদেশ ভঙ্গ করত পুরী প্রবেশ করিলেন . 

. তদনভ্তর, তাহার৷ অন্ত্রাদি পরিত্যাগ, পূর্ব্বক রাজপুরী অভিমুখে ধান.কালে 

পথি পার্খস্থ মাল্যকারদিগের নিকট হইতে বলপুর্ব্বক মাল্য চন্দন গ্রহণ করিয়া 
তাহা! এবং কুগডলধারণ করত দীপ্তিমান্ হুইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে, 
ন্ধবরিতে গমন করিতে লাগিলেন। 

মগধবাসী বনগণ বৃবস্বন্ধ, শালপ্রাংশুতুজ, প্রভৃত শক্তিমান অলোকসামান্ত 

জনত্রয দর্শন করিয়া! বিস্বয়-বিস্কারিত নেত্রে জুন্তীভূত হইয়া! রহিল! 
অনন্তর তাহারা সিংহ্বিক্রমে গমন পূর্বক অহঙ্কার প্রকাশ করত, জরাসন 

“নীপে সহস! উপস্থিত হইলে, পে আ্গণ দেখিক] সসগ্রমে গাত্রোখান পূর্বক 
পাস ও মধুপূর্কামি ঘারা তাহাদের অর্চনা ও স্বাগত, প্র্থ করিল:। 

তাহার সে প্রশ্নে ভীমার্জুন বিনত বনে. নীরব হইয়া রহিলেন। পরীর 
বলিলেন ইহারা! নিয়মস্থ ; পুর্বব রাত্র অতীত ন! হইলে কথ! কহিবেন না। 

ইহা! শুনিয়া জরাসন্ধ ক্াহাদিগকে যজ্জ শালায় যথোপযুক্ত স্থানে অব্হান 
করিতে অন্বোধ কনিয়! -প্রুসাদে প্রত্যাগমন করেল । 

তখনকার, সহিত দেশের এখনকার অবস্থার তুরম! ক্ষুন। ভখন অতি 
পাষশ্ডও ব্রাঙ্গণকে ভয় ও. ভক্তি করিত; এবং ব্রাঙ্মণা ধর্মে অতিশর অন্ধাবান্ 
ছিল। এখন কান প্রভাবে ত্রাঙ্গণগণের নান। বৃত্তি অবলম্বসের জ্বন্ভ তাহাদের 

'গ্লতি জনসাধারণের । ভক্তি শ্রন্থাও লোপ পাইয়াছে। অনাজের দ্ধতি. ঢের 
নীচ ব্র্থা নীচ জাতীর ব্যক্তিও. জগপকে ঠা 'বিজুগ করিতে কৃ্িত হয। 
হার ব্রাহ্মণ! যেব্রা্গণের তে, অবগত ছুই! অতিগর্গা, অদিত পরাজবশাল 
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7 ধারফানীলি ] 'ভীর্ক। ধু 

ফাতিরও ত-চকিত-দেে মনতক শহদত করত বাবে জাতার অপেক্ষা করিত) 
যে ব্রাহ্মণের বেশমাত্র দর্শন করিরাই বিটা: বিরহিত হইয়া পাস্ডাখ্য লইয়া 
তাহাব পুজার জন্ত শশব্যত্ত হইত) আজ "নেই হাক্ষণের'গনত্যকে-+.০০৭ 
বলিতে পারি না । -লেখনী লছুিত হইতেছে ? ' ফত?গাদর কত কি. করিতেছে 
তাহার ইয়া নাই।' ব্রান্মণ | উঠ. জাগো 1-ববৃত্তি পরিত্যাগ কর] আতপ 
চাউল আর -কাচকলার 'বির্তর করুম, বিলালিতা পরিস্যাগ করুন? আবার 
তেমনই জগৎকে উপেক্ষা করিয়া ত্রিসন্ধযা গগথচিতায় লমাধিমগ হউস। 

জড়ত৷ পরিহার করুন! তগপঃ প্রতাষে ইচ্ছাঙগাত্রে জগগ্গল সাধিভ হউক । 

হে ব্রাহ্মণ ! হে খবিসঙ্ঘ | হে ধর্ণরঞ্জণকারী নহাত্মগগ | আর অত্যাচার 

লহ হয়না। কবে আপনাদের সর্ধ-পাপ-হর প্রীচরণ দর্শন কগিরা ' ভাতের 
জনগণ আবার নির্বিঘ্ন হইয়া আপনাদের প্রতি তক্তি শ্রদ্ধার আগত” হইয়া 
পড়িবে? কবে আপনারা ব্রাঙ্গণ্য-ধর্মেব সর্ব গ্লানি হরণ করিয়া অইদিগার্কি 
আবাব চক্ষুম্মান করত তীহার সনাতনত্ব প্রদর্শন করিষেন ? হে জগৎপাবন 

খাষি-বৃন্দ! কবে আবার আপনাদের নিদেশানুবর্তী হুয়া ভারতবাসী ম্য স্ব 
অধিকার*যোগ্য পন্থায় প্রত্যাগমন পূর্বক গঙজাযমুনাসকস্বতী, কৃষ্াতাণ্তি 

গিদ্ধকাবেরী তট-মুখরিত শ্বাধ্যায়ধবদি-সংখাত, লংযষপৃ্ত ও কৃতকতার্থ 
হইবে? কবে আবার আপনাদের জ্যোতির্শায় মুষ্তি দর্শন, ভারতীয় জনপদবামীর 
সহজলভ্য হইবে? কষে আবায় তাহারা আপনাদের পদ-প্রান্তে বসিয়া 
অষ্টনিদ্ধির ফলোপতোগ করিধে ? কৰে স্মাবার তাহারা ' আপনাদের ভ্রীচরণ 

.দশনি করিয়া ভগবৎ গ্রেদে বিভোর:হইর! চক্ষের জলে বন্দঃ ভাসাইবে ? 'কবে 
আবার সোপার ভারতে প্রেম শান্তির মঙ্সাকিনী প্রবাহিত "হইবে? কবে. 
আবার ভারতবাসীয় 'জড়বাদ মোহ নিয়াকত হই! যনের হরলা,দূরীতৃত হইরধ? 
মর উপর রা রা 
আর কত বিষ দেব? ১, 

বাহাহউক, এদিকে অরাদন্ধ প্রামাদে- এগ হইয়া, হলে হস, চি 
করিতে লাগিল, ইহারা কে? ব্রাঙ্থণ কি এমন শারী-েজ এরখাগ ' ফযেন? 
ইহাদের অনীঙ'বীর্ধা। শারীন গঠন 'ও.লাবণ্যে পধুভতাসিত হইতেছে"! 'জাজান- 

লখিত তুজধুগলে জা। চিক ও বীরত্ব লক্ষিত্তহইতেছে। ইহারা কে? জাজ 



১৪৪, কক [্ানগ্ধালীল! ] 

কেন হর্লক্ষণ ও হুদিষিত দর্শন কদ্ধিতেছি ?; বাহাই হউক, তগবান্ অনু 
করনা জিনের এ চুর্ঘঙতা' কদাচ কার্দব্য নহে। 
ব্রাহ্মণ সেবার যে নিয়ম গরজ্পরাক্চ আমি আব) কছ্াচি তাড়া হইতে ঘিচ্যুত 
হইব না। ইহাকা ঘিদিই হউন বখন' ব্রাঙগাবেশী) ধন জাঙ্ার কোন: 
প্রকার জক্ফেছের কারণ মাই। ক্ষত্রির কখন জীঘদের অন্তা লক্ষিত হয় বা। 
ইত্যাদি চিন্তা করিয়া বহাবলশালী রাজ! জরালন্ধ. বিজ বর্তঘা লমাপন কন্ধিয়! 
সময়ের অপেক্ষা কছিড়ে লাগিল। 

জন্য হধ্যরা অঙয়ে বজ্ত শালায় উপস্থিভ হইনা। তাহারে পুজা করিলের | 
উঁভাক্গাও রাজাকে দেখিবামাত্রর পন্থস্তত্ব* বলিয়া জাণীর্বাদ করিলেল। রাজা 
অরানন্ধ বীরন্বনকে বসিতে আদেশ করিলে তাহারা উপদেশন কবিনোন। 

জরাসন্ধ, তাঁহাদের নিচিত্র বেগ দর্ণদ করিয়া বিশ্িত্ব: হইয়া বলিজেন, 

“ছে বিগ্রগণ |! জমি জান দ।তক্ষ বতাচারী জক্ষপগগ সন্ত গমন সমর ব্যত্বীত 

কখনও ফাল্য চন্দন ধারণ করেন না। জাপনারা বে? জ্বাপলাদের পরিধেয় 

দত্ত্র রক্তবর্ণ, অঙ্গ পুম্পসাজ্য ও অন্থুলেপন সুশোভিত ; ভূযদ্ড জ্যা চিহে 
চিক্িজ) আকানে ক্ষণর ভ্রেজের স্পষ্ট পরিচয় পরিস্ফুউ। অভএর নত্য করিয়! 
বনুম, আপনার ৫? এবং কিনিনিত্ব জ্পনার! দ্বারদেশ দিয়া, এবেশ 
না করিষ। নির্জার। চক পর্বতের গুদ জল পূর্বক প্রবেধ করিলেন ? 
ব্রাহ্মণগণ বাকা ক্বারাঈ বীর্ধা প্রকাশ ক্রি থাকেল, কিন্ত আশখ্নার! কার্য 
ছায়া ছা প্রকাশ করিগা। নিতান্ত বিরুদ্ধান্ুঠান। করিয়াছেন । 'আনও 

আপনারা আদাহ, নিকট আসিয়ান, দাদি দ্দিধি পুর্ঘা' জাপনাদের পুজা 
করিলাম). বিজ্ঞ কি দিসিত, াপনায়া জামার পুজা গ্রহণ করিল না? দ্বাহা 
হয; এফাধে- কি নিমিছা, আগযৰ কানবিছারছন, বলুন |: 

ঘাহারাচ হারাল এইকপ : বহিলে, রাহাসতি কষ লিগা গাভীরত্যযর রুহিলেন 
হে রাজন! তুমি আমাদিগকে গাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া! একাদ রুনি, কিন্ত 

হে ররাবিগা!. আছ?) ক্ষতির), টা, এটি. ভিন জঠতিট: গতক ব্রত গ্রহণ 
করিনা, খাঁন" ইহাতাক বিশেদ ও জাবির়োয. নিরম/ উ্তাইটি: আছে। জনি 
আড়ি বিশেষ বিটা হলে রন্পতিগালী: ছা পুক্গধাগী- নিপগই-পরীযাদ্ হুর 
বলিয়া ভাঙা, পুল্প ধার কৃদিযাছি। খামির বাছব্যঘট বমবাদ্, 'আতীব্াপালী 
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নহেন। একজন্ত তাহাদের বাক্যে প্রগল্ভতা প্রকাশ নিষিদ্ধ। বিধাতা! 
ক্ষাত্রয়গণের বাহুতেই বলপ্রদানি কবিয়াছেন। হে রাজন! যদি তোমার 
আমাদেব বাহুবল দেখিবার বাসন! থাকে, তবে অস্যই দেখিতে পাইবে সন্দেহ 
নাই। ধীব ব্যক্তিগণ শক্র গৃহে অপ্রকাশ্ত এবং সুহদ গৃহে প্রকাশ্তভাবে 
প্রবেশ করিয়া থকেন। , আমব! স্বকাধ্য সাধন জন্ত শত্রু গৃহে আগমন কবি 

তদন্ত পুজা গ্রহণ কবি নাই। ইহাই আমাদের নিত্যব্রত। 
জবাসন্ধ বলিল, “হে বিপ্রগণ! আমি কোন সময়ে তোমাদের কি শত্রু 

ঘা অপকাব করিয়াছি, তাহা ত আমার ম্মবণ হইতেছে না । তবে কি নিমিত্ত 
নিবপরাধে তোমবা শক্র জ্ঞান করিতেছ? দেখ ধর্ম বা অর্থের উপঘাত 
দ্বাবাই মনঃপীড়া জন্মে। কিন্তু যেব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্মজ্ঞ 
হুইয়া বিনাপবাধে লোকেব ধর্শার্থে উপঘাত কবে তাহার ইহকালে অমঙ্গল, 
পবকালে নবকবাস হয় সন্দেহ নাই। আবও ত্রিলোক মধ্যে সৎপথগামিগণের 
পক্ষে ক্ষত্রিয় ধর্মই শ্রেষ্ঠ। ধন্মবিদ্ ব্যক্তিব! ক্ষত্রিয় ধর্শেরই প্রশংসা করিয়া 
থাকেন। আমি স্বধশ্শনিবত প্রজাগণেব কোন প্রকার অপকাব কবি নাই। 
তবে কিনিমিত্ত তোমবা আমাকে শত্র স্থিব কবিয্াছ বলিতে পারি না। 
বোধ হয় তোমাদেব ভ্রম হ্ইয়া থাকিবে” 

শ্রীকৃ বলিলেন, হে মহাবাহো! যে কুলপ্রদীপ একাকী কুলকার্ষের 

ভাব বহন কবিতেছেন, আমবা তাহাবই নিষোগ ক্রমে তোমাব প্রতি সমুদ্ধত 
হইয়াছি। হে বাজন। ক্ষত্রিয়গণকে পুজোপহাব স্বরূপ করিবাব মানস 
কবাতে তুমি যৎপরোনান্তি অপবাধী হইয়াছ। তবে কি বলিয়া আপনাকে 
নিবপবাধ বিবেচনা কব? হে নৃপসত্তম। নিবপবাধ নৃপতিগণের প্রতি 
হিংসাচবণ কব! কি বাজার কর্তব্য কর্ম? তবে কি জন্ত নৃপতিগণকে বলপুর্ব্বক 
আনয়ন করিয়া মহাদেবেব নিকট বলি প্রদ্দান কবিতে বাসনা করিয়াছ? 
হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকে ও অতশ্ক্রত পাপে পাস্সী 
হইতে হইবে! ল্মেহেকু আমলা শ্রশ্ঘর্ণঙাল্লী ও হম্ম 
বহ্কণ্চে জ্লজ্রর্খ। সামর্থ্য থাকিতে যাহাবা পাপাচাব দমনে উপেক্ষা 

প্রদর্শন পূর্বক নীববে তাহা সহ করেন, তাহাদিগকেও তত্তৎপাপে পাশী হইতে 

হয়। আমর! বলবান্, পাপ দমনে সমর্থ; সুতরাং কেমন কবিষ্। আমর! তোমার 

[ ১৪] 



১০৬ শক | [ দ্বাবকালীলা ] 

এই পাপানুষ্ঠান সহ কবিব? আমব! কখনও নববলি দেখি নাই। তুমি 

কি বলিয়া নর্ববলি প্রদান পূর্বক ভগবান্ পশুপতির পুজা কবিতে বাসনা 
কবিয়্াছ? বে বৃথামতি জবাসন্ধ! তোমা ব্যতিবেকে আর কোন্ ব্যক্তি 

ত্ববর্ণের পঞ্-সংজ্ঞা প্রদান কবিতে পারে? দেখ, যেব্যক্তি যে যে অবস্থায় 

যে যে কর্ম কবে, সে সেই সেই অবস্থায় তাহার ফলভাগী হয়। আমবা ছুঃখার্ড 
ব্যক্তির ছুঃখ মোচনেব চেষ্টা কবিয়া থাকি। তুমি জ্ঞাতি ক্ষযরকাবী। আমবা 
জাতি বৃদ্ধি ও তাহাদিগকে রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে সংহাব করিতে সমাগত 
হইয়াছি। তুমি মনে মনে স্থির কবিয়াছ যে ভূমগুলে ক্ষত্রিয়কুলে তোমার 
ন্যায় ক্ষমতাশ।পী পুকষ আব কেহই নাই, সে কেবল তোমাব অহঙ্কার ও 

বুদ্ধিভ্রম মাত্র। কোন্ স্বজাতি পক্ষপাতী ক্ষত্রিরকুল সম্ভৃত ভূপতি স্বজন 

রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ পূর্বক অতুল স্বর্গস্থখভোগ কামন! না|! করে? 
প্রত্যেক ব্যক্তিবই পবাক্রম আছে। এই ভূমণগ্ুলে তোমার সম তেজ! ও 
তোমা অপেক্ষা বীর্ধ্বান্ বাক্তি অনেক আছেন। তাহা তোমার অজ্ঞাত 
থ।/কাতেই তুমি এইরূপ ভীষণ দান্তিক হইয়া উঠিয়াছ। ইহা আমাদেব 
নিতান্ত অসহ্ হওয়ায় তোমাকে জানাইয়৷ দিলাম। যদি আপন মঙ্গল কামনা 
কব, তবে দর্প ও অভিমান পবিত্যাগ কর। নতুবা পুত্র, অমাত্য ও সৈম্ভগণের 

সহিত যমালযে গমন কবিবে। মহাবাঁজ কার্তবীর্য্য, উত্তব ও বৃহদ্রথ অতি দর্পে 

ত্ব স্ব মন্গলেব প্রতি দৃষ্টি না কবিয়! সসৈম্তে বিনষ্ট হইয়াছে। হে রাজন! 
তোমাকে কৌশলে সংহাব কবিবাব জন্য এইবপ বেশ পরিগ্রহ কবিয়াছি। 
আমবা প্ররৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় । আমি বহদেব নন্দন কৃষ্ণ, আর 

এই বীরদ্ধ় পাও তনয় ভীম ও অজ্জুন। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান 
করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিকে পরিত্যাগ কব, না হয় যুদ্ধ করিয়। 

মৃত্যুকে আলিঙ্গন কব। 
জরাসন্ধ বলিল হে কৃষ্ণ! আমি জনন না করিয়া কোন রাজাকেই আনয়ন 

করি নাই। যাহাকে আমি পবাঞজিত কবি নাই, এবং যে আমার সহিত 
বিরোধ কবিতে স্রমর্থ, এই ভূমগুলে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে ? হে বাস্থদেব ! 
বিক্রম প্রকাশ পূর্বক লোককে আপন বশে আনিয়া! তাহার প্রতি: সবেচছানযাযী 
ব্যবহার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আমি ক্ষাত্রত্রতাবলম্বী, দেব পুজার জন্ত 



[ স্বাবকালীল! ] শ্রকষঃ। | ১০৭ 
১ উস ঠ শা হয লে এনে আর চি সিন এ নই সিন 

রাজগণকে আনয়ন করিয়াছি। এখণ কিনিমিত্ত ভর পাইয় তাহাদিগকে 
পরিত্যাগ কবিব? আমি একাকীই ব্যুহ-মধ্যস্থিত এক, ছই বা তিন মহারথেব 
সহিত এককালে বা পৃথক পৃথক যুদ্ধ করিতে পারি। ইহা বলিয়া তেজো- 
গর্বিত জরাসন্ধ তাহাদের সহিত যুদ্ধ কবিবাব বাসনায় আপন দুত্র সহদেবের 
রাজ্যাভিষেকের আদেশ প্রদান কবিল। তাহাব আহ্বানে কৌশিক ও 

চিত্রসেন নামক ছুইজন সেনাপতিও উপস্থিত হইল। 

বৃহদ্রথ তনয় জবাসন্ধ ব্রন্মাব ববে যাদবগণেব অবধ্য। ইহা জানিয় 
পুরুষস্রেষ্ঠ সত্যসন্ধ বাস্থৃদেব স্বয়ং তাহাব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। 

তিনি জবাসন্ধকে কৃতনিশ্চয় জানিয়া বলিলেন, হে বাজন! আমাদের 
তিনজনের মধ্যে কাহাব সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হইয়াছে বল, 
তাহা হইলে তাহাকেও যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইতে হুইবে। তাহা গুনিয়! জরাসন্ধ 
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ শালপ্রাংশু পূর্ণাঙ্গ প্রভৃত শক্তিশালী ভীমসেনেব সহিত যুদ্ধ 
করিবার বাসনা জানাইল। 

ইহা শুনি ভীম সোৎস্কনেত্রে কৃষ্ণেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেন। 

,তাহা। দেখিয়া! শরীক ভীমসেনের চবণ বন্দনা! পুর্ব্বক প্রণাম কৰিলে, পবননন্দন 
সাগ্রহে তাহাকে আলিঙ্গন কবিয়! অতি হষ্ট ও অমিত বল লাভ কবত মরেই 
শুভ মুহূর্তেব অপেক্গ৷ কবিতে লাগিলেন । 

এদিকে জবাসন্ধ পুবোহিত যুদ্ধমঙ্গল বিধানার্থ বচনা, মাল্য ও অন্যান্ত 

মাঙ্গল্য দ্রব্য এবং ছুঃথমৃচ্ছা নিবাবক অঙ্গ ওষধ সমূহ লইয়া ভীম পবাক্রম 
শার্দল বিক্রান্ত জরাসন্ধেব নিকট উপস্থিত ,হইলেন। মহাবাজ জরাসন্ধ যশস্বী 
ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃত-স্বস্তযয়ন হইয়া ক্ষাত্রধর্মান্থসারে বর্শ পবিধান এবং কিরীট 
পরিত্যাগ পুর্ব্বক কেশ বন্ধন কবত বেগবান্ সমুদ্রেব স্তায় উত্থিত হইয়! ভীমকে 
আক্রমণ করিল। ভীমও সোত্নুক হৃদয়ে অপেক্ষা কবিতেছিলেন, তিনিও 

তাহার আহ্বানে কৃষ্ণের অন্থুমতি লইয়৷ বিক্রম প্রকাশ পূর্বক লন্ প্রদান 
কবিয়া অগ্রসর হইলেন। 

মহাবল পবাক্রাস্ত বীরঘ্বয় পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয্লা বিপুল বিক্রমে 
পরম্পরকে আক্রমণ কবত ভীষণ চীৎকাবে চারিদিক প্রকম্পিত করিলেন। 

প্রথমতঃ তাহারা কব-গ্রহণ পূর্বক পাদাভিবন্দন করিয়া কক্ষাম্ফোটন 



১৪৮ শ্রী | [ দ্বারকালীল! ] 
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কবিতে লাগিলেন। এবং বারমাব কবাঘাত ও অঙ্গে অঙ্গে সমাশ্লেষ কবিয়া 

পুনরায় আন্ফালন করিতে লাগিলেন। পৰে চিত্রহস্তাদি বিবিধ বন্ধন করিয়া! 

কক্ষাবন্ধ করিলেন, এবং পরম্পব ললাটে ললাটে এরূপ আঘাত কবিলেন যে' 

উভয়েব ললাট হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বহির্গত ও ঘোরতর শব্ধ হওয়াতে বোধ 
হইল যেন বস্তরাঘাত হইতেছে । অনস্তব বাহুপাশাদি বন্ধন করিয়া পবম্পব 
মন্তকে পদাঘাত পূর্বক মত্ত হস্তীব স্তায় বিক্রম ও ঘনঘটার স্তায় গভীর গঙ্জন 
পুরঃসর সংক্ষুব্ধ সিংেব ন্যায় পবস্পব নিরীক্ষণ, কর প্রহার ও বারম্বাব আকর্ষণ 

করত ঘোরতর যুদ্ধ কবিতে লাগিলেন। পবম্পব অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ সমাপীড়ন 

ও বাহু বাবা! উদর আববণ কবত স্ব স্ব কটি ও পার্শদেশ দ্বাবা উভয়ে উভয়কে 
আঘাত এবং স্ব স্ব ক, কক্ষ ও উদবে হস্তাক্ষালন করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর পরম্পর পৃষ্ঠভঙ্গ এবং বাহু দ্বাবা সম্পূর্ণ মুর্ছা ও পূর্ণ কুস্ত প্রক্কৃতি 
করিলেন। তদনস্তব তাহাব! তৃণপীড়, পূর্ণযোগ ও সমুষ্তিক প্রভৃতি নানাপ্রকাৰ 

যুদ্ধ কবিতে লাগিলেন। 

তাহাদেব এই বিপুল বুদ্ধ দর্শন জন্য যাবতীয় পুরবাসী ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্বা, শৃদ্র, বনিতা ও বৃদ্ধগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, 
প্রকর্ষণ, অন্গুকর্ষণ দ্বাবা পবস্পব পবম্পরকে আক্রমণ ও জান বাব আঘাত 

এবং কঠোর শব্দে ভত্খসন৷ কবত বজ্র সদৃশ মুষ্টি প্রহাবে জঙ্জরিত কবিতে 
ল(গিলেন। উভয়েই বিস্তৃত-বক্ষঃ, উভয়েই দীর্ঘবাহু এবং উভয়েই বণকুশল | 

নুতরাং উভয়েই লৌহার্গল সদৃশ বাছু দ্বাৰা উভন্নকে আঘাত কবিতে 
লাগিলেন। 
মহাব্লশালী বীব্ধয় কার্তিক মাসেব প্রথম দিবস হইতে অনাহাবে অনিদ্রা 

দিবারাত্র সমভাবে ত্রয়োদশ দিবস পধ্যস্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ কবিলেন। চতুর্দশ 

দিবস রাত্রিতে মগধরাঁজ জবাসন্ধ ক্লান্ত হইয়া নিবৃত্ত হইল । 

মহাকৌশলী অদ্বিতীয় চতুব বাস্থদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া তাহার 
প্রক্কৃত অবস্থ] জানাইবার জন্ম ভীমকর্শী ভীমমেনকে সম্বোধন কবিয়া 
কহিলেন, হে কৌস্তেয়! ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা কদাচ কর্তব্য নছে। 
কারণ অধিকতর পীড্যমান হইলে সে জীবন পবিত্যাগ করে। অতএব ইনি 
তোমাৰ পীড়নীয নহেন। হে ভরতর্ষত! ইহার সহিত বাহু যুদ্ধ কর। 



[ দ্বাবকাল,ল। ] শ্রী ১৩৯ 

শত্র-নিস্দন ভীম কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিনা হূর্জয় জরাসন্ধকে তদবন্থ জানিয়া 

তাহাকে জয় করিবার জন্ত সোতসাহে অধিকতর কোপাবিষ্ট হইলেন! এবং 
প্রবলবেগে বাহুষুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইয়৷ সহল! তাহাকে শৃন্তে উৎক্ষিপ্ত ও শতবার 
বিঘুর্ণিত কবিয়৷ জান্ুদ্বারা আকুঞ্চন পূর্বক তাহার পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গ ও নিশ্পেষণ 
কবত, কৃষ্ণেব ইঙ্গিতে চরণঘয় ধরিয়া সিংহনাদ সহকারে তৎক্ষণাৎ র্ৃফ্-নখ 

ছিন্ন বেগুপত্রেব স্তায় তাহাকে মাঝামাৰি দুইখওড করিয়া ফেলিলেন। ৃ্ 
তাহাব মৃত্যুকালীন ভীষণ চীৎকার ও ভীমসেনের রোষপুবিত গভীর গর্জনে 

চাবিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। অতি ত্রাসে জনসঙ্ঘ বিচলিত হইয়া 
পলায়ন কবিল। 

এদিকে বন্দী রাজগণ অতি ভয়ে একনিষ্ঠ্ৃদয়ে হা ভগবান্ হা ভগবান্ বলিয়া 
দিম যাপন কবিতে ছিলেন। সেঁ হৃদয় বিদাবক রোদন ধ্বনি ভগবান্, 

শ্রীকুষ্ণকে বিচলিত কবিয়াছিল। তাহাদেব যোগনিষ্ঠ হুদয়েব কাতর প্রার্থনাই 
তাহাকে জবাসন্ধে বধে প্রণোদিত কবিল। ভক্তেব ভগবান সর্বদাই অলক্ষ্যে 
ভক্ত বক্ষা কবিয়! 'থাকেন। তাহাদেব কাতৰ প্রার্থনায় তাহাব হৃদয় গলিয়া, 
যায়!_-তিনি এক দণ্ডও স্থিব থাকিতে পাবেন না! ভক্ত কষ্ট তাহাব 

হ্বদম্নে শেল অপেক্ষাও ভীষণ আঘাত করে। তাই তিনি, যে জবাসন্ধকে 
অষ্টাদশবাব পরাজিত কবিয়াও বিনাশ কবেন নাই, আজ ভক্তেব ডাকে 

আব স্থিব থাকিতে পারিলেন ন!;_ নিবন্ত্র হইয়া প্রবল পবাক্রম জকাসন্ধ- 
বধ জন্ত উপস্থিত হইলেন। অতি ভয়ে ভগবচ্চবণে উৎসর্গাকৃতদেহ বন্দী 
রাজগণের অলক্ষ্যে ভক্তবাঞ্থাকল্পতরু শ্রীহরি আপন কার্ধ্য সাধন পূর্বক তক্ত 
ভয় নাশ কবিয়া তাহাদিগকে অভ দিলেন। 

জবাসন্ধ নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অজঙ্ছুন সহকারে জরাসন্ধের অপুর্ব 
রথে আরোহণ কবিয়া বন্দী বাজগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে মুক্তি 
প্রদান করিলেন। তাহাব! জবাসন্ধেব মৃত্যুবার্তা শ্রবণে অতিমাত্র আনন্দিত 
হইয়া শ্রীরুষ্ণর আনুগত্য স্বীকাব ও বহু রত্বধন প্রদান পূর্বক বিনীতভাবে 
তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে,' তিনি বলিলেন ধর্মনবাজ 
মহাত্মা যুধিষ্টর সাম্রাজ্য চিকীর্ধু হইয়া রাজশ্য় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, 
আপনারা সকলেই তাহাব যথাসাধ্য সাহাধ্য করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা । 



১১০ শরীক । [ দঘ্বারকালীঙা] 
হি এপ ৫৫ ই উইলস ইউ ইইউ নহি উহ নই ইউ হ্িচরএচার লি হি 

রাজগণ আনন্দ সহকারে তাহা শিরোধার্য করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন 
করিলেন। 

অনস্তর জবাসন্ধ পুত্র সহদেব বহু রত্ব-ধন সহকারে অতি বিনীত ভাবে, 

প্রণিপাত পূর্বক শ্রীকুষের শরণাপন্ন হইলে তিনি ভয়ার্ভ জ্রাসন্ধ তনয্নকে 
অভয় দান পূর্বক ভীমার্জুন সমভিব্যাহারে সানন্দে তাহার রাজ্যাভিষেক, 

“ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। 

এদিকে বন্দী রাজগণ মুক্তি পাইয়! রাজ্য মধ্যে মহা! কোলাহল ও আনন্দো- 
স্বাস প্রকাশ পূর্বক পুরুযোত্ম শ্রীমান্ কৃষ্ণর্কে ভক্তি প্রীতি, আস্তরিকতা, 

আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া একে একে গমন করিতে লাগিলেন। 

জরাসন্ধ প্রবল বিক্রমে দীর্ঘকাল ধবিয়া দেশেব চতুষ্পার্খস্থ যে সমুদয় সমুন্নত 

শির প্রবল পবাক্রান্ত রাজাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া আনিয়াছিল» শ্রীরুষণ 
অদ্ভুত কৌশলে জবাসন্ধ নিধনের সহিত যুগপৎ তাহাদিগকেও পবাজিত, 
অধীন ও অনুগত করিলেন। একদও্ডেই দেশেব প্রায় সমুদয় 'রাজশক্তিই 

তাহাব পদানত ও মুষ্টিবদ্ধ হইল। তদ্দণ্ডেই এক প্রান্ত "হইতে অপর প্রান্ত 
পধ্যস্ত সমুদয় দেশ তাহাব অসাধাবণ কলকৌশল, বীরত্ব, প্রতিভা ও ধর্ম রক্ষণ 
শক্তির অপূর্ব বশোপ্রভাব শ্রবণের সহিত ভয় ও ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া 

উঠিল। 

পুরাকালে ভাবতবর্ষীয় রাজগণ প্রাধান্য লাভের অন্য রাজ্য জয় কবিতেন 
বটে, কিন্ত পবরাজ্য হরণ কবিতেন না। তাহাবা বিজিত রাজ্য তত্তদ্দেশীয় 
রাজ্গণ ব! রাজার উত্তবাধিকারীগণকে প্রদান পূর্বক স্ববাজ্যে, প্রত্যাবর্তন 
কবিতেন। 

আন্ুগত্য স্বীকার ভিন্ন কেহই তাহাদের শ্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কবিতেন। 
না। থুষ্টীয় বিংশ শতাব্ীর এই মহা কুরুক্ষেত্রের অবসানে জাতীব্রসঙ্ঘ 
(1598%09 ০01 ২%৮1009 ) সমাধানের যে ব্যবস্থার জন্য পাশ্তত্য দেশ আজ 

এত বিভ্রত, যে শক্তি ও ধর্ম সামপ্রস্ত জন্ত কত কত নবোভ্তাবনায় বিভোর, 

প্রাচীন ভারতবর্ষ সূহত্র সহশ্র বৎসর পূর্বে তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন 
তাহার! বাহার যাহা! অধিকার, তাহাকে তাহাই দিয়! ধর্ম রক্ষণে শক্তির সছ্যবহাব 
করিয়! গিয়াছেন। গ্রীক জরাসন্ধকে বলিয়াছেন, “হে বৃহদ্রথ তনয়! 



1 ধরিকালীলা বক । ১১১ 
০০ 

আমাদিগকেও তৎকৃত পাপে পাঁপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্ীচারী 
ও ধর্শ রক্ষণে সমর্থ। সেইজন্ত তিনি ধর্মববক্ষাকল্পে পাপিঠ জরাসন্ধকে' 
শাস্তি প্রদান জন্ত যথোচিত ব্যবস্থা কবিয়াছির্পেন। যাহারা পাপ প্রশমনে 
সমর্থ, তাহার! যদি উপেক্ষ! প্রদর্শন, ফবিয়া বসিয়া থাকেন, তাহাহইলে 
তাহাদিগকেও পাপিষ্ঠকউ, পাপের অংশ গ্রহণ কধিতে হয়। সেইজন্ত 
সমর্থ ব্যক্তির যেকোন প্রকাব পাপেব প্রশমন চেষ্টা করা উচিত। এই চেষ্টা 

ও শক্তি সামর্থ্যের মূল ভিত্তি ধর্খম। ধর্মভাবাক্রান্ত হইয়৷ জগৎ কল্যাণের 
নিমিত পাপ প্রশমনে সমুগ্ভত হইলে তবেই সাফল্য লাভ কবা যায়। অধীর্ন 

জাতিব ধর্মাচাবণও পুর্ণাঙ্গত৷ লাভ কবিতে পাবে না। এইজন্ত পুরাকালীন 
ধর্মাচাবী ও ধর্শরক্ষক রাজগণ রাজ্য জয় ফবিয়াও সম্পূর্ণ ধর্মীচরণ অন্ত 

বিজিতকে তাহা প্রত্যর্পণ কবিতেন। রঘুবংশে বাজা বঘুর যে দিশ্বিজয়, 
তাহ! শ্রীকষেজের চ্যার এমন মহছুদেশ্ট সম্পন্ন নহে। শ্রীকৃষ্ণের বিজয়, শক্তির 

বিজয় নহে, ধর্পের বিজয়। তাহা ধর্ম সংরক্ষার্থ__পাপিষ্ঠের অভ্যাচাব প্রশমর্ন 

পর্য্স্তই ! খ্যাতি প্রতিপত্তি বা ধনবদ্বলাভমূলক প্রণোদনা নহে। তিনি 
রাজ নছেন কিন্তু রাজরাজেশ্বব ! মন্ত্রী নহেন কিন্তু মন্ত্রণা-চাতুরধ্য-চূড়ামণি | 
তিনি মান যশঃ অর্থের ভিখারী নহেন- সর্ব সম্পদ তাহাব করতল গত। 

তিনি ভক্তেব নিকট সর্ধ-শক্তিমান্ ভগবান্। হইদানীস্তন পাশ্চাত্য শিক্ষিত 
রুচিবাগীশেৰ নিকট তিনি আদর্শ পুকষ। তিনি যে নির্লোভ, ত্যাগী এবং 
ধর্ম ও সমাজ রক্ষক, ভ্াহাব এক একটা কাধ্যও যে ধর্মের গুঢোদেস্ত 
বিবহিতত নহে, তাহা কি আবাব প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিপন্ন করিতে 

হইবে ? 
তিনি জরাসন্ধ পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়া ধর্মোপদেশ 

প্রদান পূর্বক, জরাসন্ধের নিধনের সহিত অসংযমীৰ পবিণাম দেখাইয়! ধর্মররাজ্য 
স্বাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ বূপ-লাবণ্য দর্শন, নিরাসক্তি ও তেজো! 
প্রভাব অরগত হুইয়৷ সৃহদেবেব সহিত মগধবাজ্য কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল ও আবার 
ভক্তিরাজ্যে পরিণত হুইল | 

শ্রীকুষ্, সহদেব ও মুক্তি প্রাপ্ত রাজগণ প্রদত্ত রাশি রাশি ধনরদ্ব গ্রহণ 
করত ভীমার্জুন সহ মগধবাপী কর্তৃক সম্পূজিত হইয়া বিচিত্র রথে আবোহণ 



১১ই শ্াকক। [ দ্বাঝকালীলা ] 

শুর্্বক সকলকে যথাবিধি অভিননন পুরঃসর্ সত্বব ইন্ত্রপ্রস্থে থুধিষ্ঠির সমীপে 
অমুপস্থিত হইলেন । 

মহাবাজ যুধিষ্ঠির তীহাঁদ্দের বিজয় বার্তা শ্রবণ কবিষ্া অত্যন্ত আনন্দ 

সহকারে রুষ্জ ও ভ্রাভৃদ্বয়কে আলিঙ্গন করিলেন। রাজ্যের চান্লিদিকে মহা 
মহোৎসব হইতে লাঁগিল। 

জরাসন্ধ-কবলমুক্ত রাজগণ একে একে আসিয়া মহারাঁজ যুধিঠিরের নিকট 

'আহ্থুগত্য শ্বীকাৰ পুর্ববক রাজন্য় যজ্ঞের সফলত| করে সাহাধ্য করিতে প্রতিশ্রুত 
হ্ইয়া প্রত্যাগমন কবিলেন। 

এদিকে যুধিষ্ঠির জরাসন্ধকে বধ করিয়! বন্দী রাজগণফে মুক্ত কবিন্নাছেন 
এ সংবাদ শুনিয়! চাবিদিকে আনন্দকআ্োতের সহিত পাওবগণের বলবীর্ধ্য, 

মহত্ব, গাস্তীর্য্য ও যশঃ-সৌরভে দেশ ভবিয়া গেল! 
কিন্তু এ সংবাদ . ধৃতরাষ্ই ও কর্ণ ছূর্যোধনাদির কর্ণে বজাপেক্ষাও ভীষণ 

আঘাত করিল! তাহারা শঙ্কায় মুহমান হইয়া পড়িল। হায় হায়! খলের 
কি দুর্দশা ! 

কোন রূপে আপনার ইঞ্টলাভ নাই, 

কিসে কার মন্দ হবে শুধু খুঁজে তাই! 
পরের ভাল তাহাব চক্ষে সয় না। পরের মন্দেব কুচিস্তায় সে সর্বদা জলিয়া 

মরে! ইহা অপেক্ষা তাহার আব কি শাস্তি হইতে পারে? 
দৃত্যন্তি তোজনে বিপ্রাঃ মযুরাঃ মেঘদর্শনে। 

সাধবঃ পরসম্পতৌ৷ খলাঃ পববিপত্ভিযু। 
বিষয়নিপিপ্ত নিরাকাজ্জ ব্রাহ্মণ উদব পবিতৃপ্ত হইলেই আনন্দ লাভ কবি 
থাকেন। মেঘের মনোরম শোভ! দর্শন করিলেই ময়ূর আনন্দে নৃত্য করে। 
পরকে লম্পত্ভিশালী হইতে দেখিলে সাধুগণ পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর 
খল? খল পরের বিপদ দেখিলেই আনতে আটখান! হুয়া পড়ে! ইহাই 
তাহার স্বভাব। অহো! খলের কি দুর্ভাগ্য 

বাহাহউক, [পরীক্ষক কয়েকদিন ইন্প্রস্থে অবস্থান করিয়া! রাজনর় যজ্ঞ 
অধবন্ধীয় বিষন্পের যথোচিত পরামর্শ প্রদান পূর্বক আত্মীর স্বজনগণকে অভিনন্দন 
পুরঃসব বাধুংতুল্য বেগগামী রথে আরোহণ করিয়! দ্বারকায় গমন করিলেন। 



স্বীকফের সংসার। 

পরীর, ইতি পূর্বে তাহার এ্রতি অনুরাগিনী কাণিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, 
ভত্র! ও লক্ষণ! এই পাঁচটী কন্তার পাণি গ্রহণ কবেন। জরাসন্ধ নিহত হইলে 
তাহার অস্তঃপুর হইতেও অবরুদ্ধ! বছ সহ পরম রূপবতী রাজকন্ত। শ্রী ফের. 
ভুবনমনোহর রূপমুগ্ধ হইয়া! তাহাকে পতিত্বে বরণ করেন। তাহারা বিজিত 

রাজগণের. কন্তা। তীহান! তাহাদের পেই ভয়াবহ বিপদ সাগর একমান্স 

ভগবান্ ভিন্ন আর উদ্ধারের উপায় নাই দেখি দিন যামিনী কেবল তাহাকেই 
ডাকিতে ছিলেন,_নামে প্রেমে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাগাইতে ছিলেন 
ভগৰানেব কেমন রূপ তাহা! তাহার! জানিতেন মা। কেবল অতি বড় বিপদে 

মনঃপ্রাণ দেহ-সর্ধস্ব তাহাতে সঁপিয়া তদগতচিত্ে তন্ময়ী হুইয়! যেন কাহার 

অপেক্ষায় অতি ছঃখে কালযাপন করিতেছিলেন। ভক্তাধীন ভগবান্ তাহাদের 
অন্তর জানিয়! সদয় হুইয়! তাহাদিগকে শুধু উদ্ধার নহে, আত্মদান করিলেন! 
তাহারা একদিন প্রভাতে সহসা দেখিলেন, অপরূপ রূপ*মাধুরী লইয়া এক 
অশ্রতপূর্ব্ধ ভূবনমোহন নটব্র শ্তাম তাহাদের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ! তাহাদের 
সর্ধবযক্দ কীাপিয়! উঠিল! এ কি! এ কারাগারে মদন মোহনের এ কি ছলন! | 

এক নিমিষে এক দৃষ্টিপাতে যে দেহমনপ্রাণ সব বিকাইয়া গেল! তখন 
তাহারা তৎক্ষণাৎ শপথ করিয়। মনে মনে বলিলেন, “এক মন হ্ইয়া, দেহ 
প্রাণ দিয়া, নিশ্চয় হৈলাম দামী 12 তাহাদের আর বাক্য স্ফত্তির সময় নাই, 
কেবলমান্র, চকিত দর্শনেই অন্তর বিনিময় হুইন্না গেল। তাহারা ভগবধনের 

এমন অপুর্ব উদ্ধারে অবিরল গ্রেমাশ্র ধারায় হৃদয় প্লাবিত্ত করিতে, করিত 
ছায়কায় গন এবং শীতের. অন্তঃপুরে. প্রবেশ করিলেন । 

নরক নামক, এক অন্থর, নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়া, ভূমণ্ডলে মহ! 

অনর্থোৎ্গাদর, করিয়াছিল। সে প্রচণ্ড প্রতাপে দেব, বক্ষ, রক্ষ, নর, নাগ, 
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গন্ধবর্ব, অগ্মর, কিন্নর প্রস্থৃতিকে পরাস্ত করিয়! নান! ধনরদ্ব ও তাহাদের 
পরম রূপবতী ধযৌড়শ সহত্র কন্তা হরণ করিয়া! আপন গৃহে আনয়ন করে। 

এ সময়ে ইন্দ্র মাতা অদিতিনন কুগুল, দেবগণের মণি-পর্বত এবং ইন্দ্রের বিচির 
ছত্রও কাড়িয়! লইয়। আসে। ইন্জরু ভগবান্ ক্রষর্কে তাহার একমাত্র শান্ত? 
বিবেচনা! করিয়৷ আপন ছঃখ কাহিনী বিবৃত করত অনুগ্রহ ভিক্ষ/। করিলে 

তিনি সত্যভামার সহিত বুদ্ধার্থ সজ্জিত হুইন্সা নরকের রাজধানী ভৌমপুরী 

(প্রাগ্-জ্যোতিষপুর ) নানী স্বানে উপস্থিত হইলেন। দ্েখিলেন, সেই পুরী 
গিরি ছর্গ, শন্ত্র ছূর্গ, জল ছুর্গ, অগ্নি হূর্গ এবং বায়ু হুর্গ দ্বারা ছূর্গম ও ফোরতর 

গুড় মুর দানবের বহুবিধ পাশে আবুত। 

শরীক গদা দ্বারা গিরি ছুর্গ, বাণ দ্বাবা শঙ্তর হূর্গ, চক্র দ্বারা অগ্নি হর্ণ 

খড় হবার জল, বাধু ও মুরপাশ দুর্গ ভেদে করত পাঞ্জন্ত শঙ্খনাদ পূর্বক 

বীরগণের হৃদয় এবং গুরুতর গদাঘ।তে প্রাচীর স্থিত যন্ত্রসকল ও প্রাচীর 

ভঙ্গ করিয়৷ ফেলিলেন। 

যদি ইউরোপে প্রলঙ্কব ভীষণ জশ্্াণ মহাসমর না বাধিত, তাহা হইলে আমর! 
হয় ত মহামহিম পুরাণকারেব উক্ত উক্তিকে কতরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিতাম। 
শন্ত্র ুর্গ, জল দুর্গ, অগ্নি হ্র্গ ও বায়ু হূর্গ জার্মাণগণ কতক কতক দেখাইয়াছে। 

মাইন প্রভৃতি যন্ত্র ঘাবা সীমান্ত প্রদেশ যেরূপ নুরক্ষিত কর! যায়, আজ কাল 

তাহার উদ্দাহরণ অতি সাধারণ হইয়৷ দীড়াইয়াছে। নরকপুরীর এই যে 
বর্ণনা, এই বর্ণনান্থযায়ী ছুর্গ সমাবেশ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষিত 
পাশ্চাত্য জাতিগণের এখনও কল্পনার অতীত! ভগবান্ করুন, আর তাহার 
দর্শনের আকাঙ্ষা! জগন্বাসীর যেন না হয়। এখন শাস্তি স্বস্তিই যেন তাহাদের 

্দয়ে পরস্পরের কল্যাণ কামনাতেই প্রযুক্ত হয়। 
বাউক, প্রলয়কালীন বজধ্বনির ন্তায্ন অতি তয়ানক পাঞ্জন্তের ঘোরতর 

বিকট রব শ্রবণ পুর্ব্বক মুর দৈতা সহস! জল হুইতে উত্থিত হইয়া ভীষগ বেগে 
শ্রীকফকে আক্রমণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ অচিরকাল মধ্যে তাহাকে ও তাছার 
পুল্রগণকে বিনষ্ট করিলে নরকাস্থুর নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সঞ্জিত হইয়া! বছ সৈক্তসহ 
সমুক্র-সদূত গজে আরোহণ করিয়া গন্ভীর নাদ করিতে কনিতে ভীরফের 
স্গুথীন, হই! অতিশয় বল প্রকাশ করত সাহার প্রতি পত্রী লাহক অন 
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প্রয়োগ করিল। গ্রীক তাহা! সামলাইয়া' লইয়া ক্ষিপ্র হযে তাহা বন ও 
ঘল সমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাহা! দেখিয়া জন্গর অত্যন্ত ভুদ্ধ 

হইয়া তাহাকে বিনাশ করিবার জন্ত শুল গ্রহণ করিল । সে শুল নিক্ষেপে্গ 

পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ চক্র দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
তাহ। দেখিয়! স্বর্গ'হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবতা, গন্ধ, বক্ষ 

রক্ষঃ লাগ কিরর প্রভৃতি আসিয়া আনন্দে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। 
তিনি যধাৰিহছিত আদব ও সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। 

ভক্ত-প্রাণ ভগবান্ তক্তেব জন্তই আজ অস্ত্র শত্ত্র লইয়৷ অনুর বধে বহির্গত 
হইয়াছেন। পাষণ্ড নরক, দেবত! গন্ধর্ব, সিদ্ধ, নাগ. কিন্নর ও নৃপতিগণের 

ষোড়শ সহ্ত্র কন্ত। হরণ কবিয়া আনিয়া আপন পুরীতে জাবন্ধ' করিয়া 

রাখিয়াছিল। তীহার! উদ্ধারের আর অন্ত উপায় না দেখিয়া দিন বাষিনী 
নীরবে অশ্রপাত কবির! সর্ধ্ান্তঃকরণে ভয়েব ভয়, ভীষপের ভীষণ, সর্ধপ্রকার 

আত্যস্তিকতার সংযামক, কঠোর শান্তা, অনাথেব নাথ, অসহায়ের সহায়, 

বিপন্নের বন্ধু, একমাত্র সর্ব-শক্তিমান্ ভগবান্কে সর্বস্ব অর্পণ করিয়া রক্ষা কব 
রক্ষা কব বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। 

মানুষের যখন শক্তি থাকে, তখন সে আপনাব উপব নির্ভর কবে; বখন 
তাহাতে না কুলায়, তখন আত্মীয় স্বজনকে আহ্বান করে, যখন তাহাও বিফল 

হয়, তখন পথিককে ডাকিয়া! কাতব প্রার্থনা জানায় । বখন পথিকের সাধ্যেও 

না কুলায়, তখন সর্ব-নির্ভবত! পবিত্যাগ 'পুর্ব্বক “ভগবান্ রক্ষা কর” বলিয়া 
সর্বাস্তঃকরণে সর্ধন্ব অর্পণ কবিয়া তীহার শরণ লয়। যখন বিপদ-সাগরে 

পড়িয়। হাবুডুবু খাইর! হস্ত পদ অবশ হয়, তখনও বুক নাড়ি! বিপদ হইতে 
মুক্তি পাইবার চেন্টী কবে। যখন তাহাও অবসর ও বাহ্ চৈতন্ত লোপগ্রায় হয়, 

এবং মুখেও আর বাক্য শ্কুর্তি হয় না, তখন নীরবে ভগবানে সর্বন্ব অপণ 
করিয়! চক্ষেব জলে গণ্ড অভিষিক্ত করে! 

মমুষ্যাদি যখনই এমনই করিয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করে, তখনই ভিনি 

চুটিরা আসিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন। তখনই তিনি বিপদ সাগরে 
গ্রীচরণ তরি ভাসাইয় দিয়]! তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। 

নরবের জন্তঃপুরে আবদ্ধা রাজ-কন্তাগণ টারিদিকেই অকুল পাখা নিরীক্ষণ 
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“করিস অনাথ-শরণ পর্ধ-বিপদহারী তগবানে আত্-সর্ধন্ব বিসর্জন করত 

একান্তচিত্তে দিবস রজনী অশ্র্জলে অভিষিক্ত হুইগ্লা অবিচ্ছেদে তাহারই ধ্যান 
*“করিতেছিলেন। -তাই প্রধলের হস্ত হইতে দুর্বালকে রক্ষা করিতার জন্ত হ্রধ্বলের 
বল, অসহায়ের সহানস শ্রীহরি অসি-পাশ লইয়৷ যো বেশে নরকের দ্বায়ে উপস্থিত ! 
তন্তগণের হৃদক্তেদী শীবরব-ঞরনান ভক্তপ্রাণ ভগবানের মরে শেলবৎ বিদ্ধ 
হইতেছিলি, ভাই তিনি নরকের হর্তেস্ত প্রাকার পরিবেষিত হুর্গাদি অতি সন্বর 
তঙগ করিয়া আকুল প্রাণে নীরব আহ্বানের সমর্ঘনায় ব্যস্ত হইক! পুরী প্রবেশ 

' কঙ্গিলেন। ভক্ত হাদয়ের বেদনা! যে তাহারই বেদনা । সে বেন! যে তাহাকে 

মুহর্ে আকুল করিয়া তুলে! তাই তিনি নরককে যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনের 
সময় না দিয়াই নিমেষে দ্বিধণ্ড কবিষা অবিরান রোরুত্তমানা শোকাশ্রক্ষতার়ত 

*লোচন৷ মর্শন্তদ-ন্ত্রণা-কশা ভগবানোন্ধুধী ধোড়শ সহম্র কন্তার শোক সমাচ্ছন্না 

পুর্লীতে প্রবেশ পূর্বক অভয়দাত! মদনমোহনরূপে দণ্ডায়মান হইলেন! 
ভূবনমোহন রূপে পুবী পরিব্যাপ্ত হইল! অভয় বাক্যে গদগদ ভাষায় অমৃত 
প্রবাহ বহিল! বাশ্পাকুল! বালাগণ সহসা সন্মুধে এই কোটী শশী নগিগ্বোজ্ছবল+ 
ভয়হারী অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া, ত্বরিত বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, আকর্ণ বিস্কারিত 
নেত্রে অনিমেষে সেই রূপ-স্থুধা পান কবিতে লাগিলেন । কত দিনের তপ্ত হৃদয় 
'নিমেষে সুলীতল হইল! কত দিনের উঞ্ণ শোকাশ্র প্রবাহ মুহূর্তে আনন্দ 
সলিলোদ্কাীসে পরিণত হুইল! কত দিনের কত সাধনার আকাজঙ্ষা আজ 
'ষেন মুর্তিমান্ হুইর। তাচাদের সম্মুখে উপস্থিত! ভাবে তাহাদের তাষা নিরদ্ধ, 
'জঙ্ছ অবশ---চিত্র-পুতলিকার ভার নিশ্চল! তাহারা! তাহাদের আবাহনের 

খ্মস্ত্র ভূলিলেও, ভাবগ্রাহী জনার্দন তাহাদের সেই অভৃত-পুর্বা প্রোষগাব 
'প্ঘবলোকন করিয়া আনন গরগদ হইয়া! তীহাদিগকে আত্ম দান এ 
প্কাতরৃতার্থ করিলেন। 

নীরব জাত্মদান-অন্ত্রে 4 

সীহাঙ্গ। শত গহল ধনতবাছ প্রদান করিতে লাগিলেদ। নরকাক্ছ্ধ ভীহাদিগকে 
'ব্লপূর্ববক 'হ্রণফরিয়া আনিয়া! ৷ এইরখে আবন্ধ করত কঠোর ব্রণ প্রদান 
জা করিলে, আজ ত তাহাদের ভাগ্যে এই 'অসভাখিত রদ্ব লাত হই 'ন)। 
জাজন্ড ছারা ফোটীবযাবাকষ জীবন' মরণের এ সার্ঘকণ্তার "কত -তার্থ ুইতে 
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পারিতেন 'না। নরধই '€ঘ তীহাদেয় এরই অনভ্ভাবিত স্মখেক 'দূল। তাই 
তাহার! এ স্থখে, নরকের প্রতি পূর্ব-্কৃত অভিশাপে অনুতপ্ত হইয়া, লীগ্গবে 
'ক্কতজতা জাঁপন ফরিতে লাগিলেন। 

আজ "তাহাদের "বড় সুখের দিন! আজ তীহাফের শক্ত মিত্র লমাদ ! 
ধাহাকে পাইলে জীবের দিষ্য-জ্ঞাদ পরিস্মুট-হুয়, ধাহাফে পাইলে জীব শক্রকেও 
মিত্র জ্ঞান করে, ধাহাকে পাইবার পূর্বাভাসই ভেদাতেদ রাহিত্য, বাহাঁকে 
পাইলে জীব খাগন্য় 'জযৃতের আত্বাদে মোহিত হয়, আজ যে কন্তাগণ 'গাঁহাকেই 
পাইক্জাছেন। আজ যে তিনি দয়! করিয়া তাহাদিগকেই আত্ম-ধিক্রয় করিতে 
'আসিয়াছেন! তাই 'ভীঁহার ক্বপার আজ কল্টাগণ 'তক্জয় | তাই ত্তাগণ 
তাহাকে দেখিয়াই আত্ম সম্বরণ ধরিতে পারেন নাই। মনে মনে 'সকলৈই 
তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া! দাসীত্ব প্রার্থনা! করিয়াছেন। | 

তক্তাধীন ভগবান্ গাহাদের সন্তক্ষে 'কর স্পর্শ কন্গির! খৃহমন হাতে 'তথাতত 
বলিয়া! আশর্ববাদ কন্দিলেন। সকলেই অরিলাব সিদ্ধ হইক্জাছে বুঝিরা দঁল- 
লগ্বীক্কত বাসে প্রণাম পুর্ধ্বক ঈষননমিত মন্তকে দণ্ডাযমান পূর্বক মুছসুছঃ কুটিল 
কটাক্ষ বিক্ষেপে সেই অপরূপ রূপ-ন্থধা পান কল্পিতে লাঁগিলেন। 

শ্রীকফ কাল বিলম্ব না করিয়া নরক পালিত চারিদত্ত বিশিষ্ট ছয় সহ 
অতিকান্গ হস্তী সজ্জিত করিয়া! বহু ধন রত্বা্দি সহিত কন্তাগণকে তাহাদিগের 
পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া খারকায় পাঠাইয়! দিলেন। কন্তাগণ স্ব্ষ-গুণ গান 

করিতে কম্সিতে মহাহ্র্ষে' ঘবাপকা প্রবেশ করিলেন। 

এদিকে প্রীন্কক অঙিতির ফুগুল লইরা দ্বর্গে গমন করত ইন্জকে শাহ! 'এ্রগান 
করছিলে ইন্্রা্দি বহুছান পুর্ঃসর- তাহার পুঁজ! ধরিয় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । 

খের 'ভীতধ্য দেখিয়া সত্যভামা অত্যস্ত আদন্দ'লাত করিলেন। 'মশগন 
'কাননে 'পারিজাত বৃক্ষের অত্যন্ত সৌন্দর্য ও 'অননুতূত-পুর্ববা পুষ্প-সৌগ্ত 'দঙাণ 
করিয়া স্তাহ! “ঘ্বারকার লইয়! 'যাইবাদ জন্ত ভ্রীকৃফকে  বার়ম্বার' অনুরোধ ফরিলে 
ভিনি 'াহ! -উৎপাউন পুর্ধক ঘবারকার "আনয়ন "করিবার উপজম কখিতেছেন 

'সেখিরা। সাউজি-তৃমিঠ রিট প্রগত ইজ স্বার্থ নাশ সম্ভাবনায় বিচলিত ও. জোষে 
'আত্ম-বিস্বত হয়| গাঁহার সহিত'সদরে 'প্রবৃণ্ত' হইলেন । অনন্ার'সমরে পরাভূত 

' ছইয! ইনি দেখতা গখেলা আগগেতা-দ্বীতখাদ পুরধক আতসজান লাভ কগিলেন । 
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শরীর পারিজাত বৃক্ষ লইর! দ্বারকায় আগমন পূর্বক তাহা! সত্যভাদার 

উদ্ভানে রোপণ করিলেন। 

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ ও নবকপুরী হইতে আনীত কন্তাগণের জন্ত পৃথক 

পৃথক অত্যাডুত বহু সহশ্র অট্টালিক। নির্শাণ ও বহু রয্বধনাদি দ্বাা তাহা 

সুসজ্জিত করাইয়। গুভ দিনে ওভ ক্ষণে হথাশান্্র তাহাদিগের পাপি-গ্রহণ 

করিলেন। 

এইখানে তাহার সর্ব-শক্তিমানত্ব ও তগবত্তার অন্ততম নিদর্শন পবিশ্ফুট ! 

স্তক্তের আকাঙ্ষা পুরণ জন্ত তিনি পৃথক পৃথক ভাবে একই সময়ে প্রত্যেকেরই 

পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন । এবং সাধারণ মনুষ্যেৰ স্তায় পৃথক পৃথক ভাবে 

প্রত্যেকের সহিত প্রতিদিন চতুঃযষ্টি কলার অভিনয় করত বিহায় করিয়াছেন ! 

দ্েবধি নারদ ভগবানের এই অদ্ভুত বিহার দর্শন জন্ত দ্বারকায় উপস্থিত 

হইয়া দেখেন, একই সময়ে তিনি কোন গৃহে অতুল বিলামে শয়ন কবিরা 

জীছেন, কোন গৃহে তিনি আচমনাঁদি করিতেছেন, কোন গৃহে বালক বাঙ্গিকা- 

গ্নণের সহিত রঙ্গ ক্রীড়ায় আনন্দ কবিতেছেন, কোন গৃহে গীত বাস্াদিতে রত 

আছেন, কোন গৃহে ভাদিনী দত্ত পবম রসাল খান্ত ভোজন করিতেছেন, কোন 

গৃহে বরাঙ্গনার সহিত ম্ুবিস্তৃত উদ্ভানে পাঁদ-চারণ করিতেছেন, কোন গৃহে 

কাহারও সহিত প্রণয় কোন্দল আরম্ভ করিয়াছেন. কোন গৃছে সন্ত্রীক সহসা 

সমাগত বেদবিদ্ ব্রাহ্মগেব পদ সেবা করিয়৷ কুশল প্রশ্ন করিতেছেন, কোন 

গৃহে নবনীত কোমল শিশুর গণ চুত্বন এবং তাহার হস্ত পদ বিজ্ষেপক ব্রীড়া, 

দেখিরা প্রণক্বিণীর সহিত উচ্চহান্ত করিতেছেন, কোন গৃছে বেন রাত্রি 

জাগরণ হেতু অবসন্ন হইয়! নিদ্রা! বাইতেছেন, কোন গৃঁছে গৃহ-সজ্জার পান্িপা্য 

পর্যবেক্ষণ করি! শিল্পীকে বখাবখ উপদেশ দিতেছেন ! আরার ব্রন্তগণের 

সহিত বখাবিহিত কর্তব্য কর্খের অনুষ্ঠান করিতেছেন, পিতাদাতা৷ ব৷ আত্মা 

স্বজনকে কুশন প্রশ্নাদি করিয়া তাহাদের পান ভোজনাদি ও রিহিত কর্গোষ 

সৌঠঠব সম্পাদনে নিরত আছেন, কোন রমদী পাদ প্রক্ষালন, কেছ তানুল দান, 

পাদ সম্বাহন, কেহ ব্জন, কেহ গন্ধমাল্য দান ও কেশ প্রমাধন, কেহ উপহামদি 

গুনান খার। তাহার আনন্দ বর্ধন করিতেছেন । | 

, সর্ম-শক্তিমান্. তগবান্ ভি সহজ সহুল তীর সহিত একই নমর ইকপ 
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বিভিন্ন ভাবে জ্রীড়া ও'বিহার পরম যোগীরও সাধ্যাতীত। অষ্টপিদ্ধি খধিগণেরর 
করতল গত হইলেও এই প্রকার কাধ্য তাহাদের পক্ষে অপম্ভব। 

দেবর্ষি নারদের ভ্রান্তি জন্মিল। তিনি মমে করিলেন বিনি আত্মারা্ 

ভগবান্ তাহার আবার হারকায় সহন্র সহন্র স্ত্রী সন্ঠোগ ও পুজ পরিবার পালনের 
বিপুল আড়ত্বর কেন? তবে কি বাসুদেব কৃষ্ণ শ্বয়ং তগবান্ নহেন? এই 
প্রকার সন্গেহান্দোপিত হুইয়৷ তিনি ভ্বাবকার আসিয়। উপস্থিত হইলেন। 

এবং যাহা দেখিলেন তাহাতে অতিমাত্র চমৎকৃত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
কারণ তীহার এই অমানুষিক কাধ্য অষ্ট-সিদ্ধি প্রাপ্ত খবিগণেরও স্বপ্নাতীত ! 
শ্রীক্চের এই প্রকার কার্যাবলী দিরীক্ষণের পর তাহার ভ্রান্তি নিরসন হইল। 
তিনি স্বস্থ হইয়া অগ্রতিভ হুইলেন। ধুঝিলেন বিনি স্রক্গাকে সম্মোহিত 

করিয়াছেন, ইহ! তাহারই ক্রীড়! মাত্র! ধিনি বিশ্বের জীব জন্ত-.ঝগতের নন 

নারী সৃর্তিতে অহরহুঃ ক্রৌর্ডী করিতেছেন, ধিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক চবাচর বিশ্ব, 
যিনি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই, তাহাব এ কার্য ত অতি ভুচ্ছ__সামান্ত ও 

লাধাগণ! বুকি ইহাই প্রদর্শন জন্ত আমাকে ভ্রমে ফেলিয়াছিলেন। যিনি 
নর্ধ-শক্তিমান্ ভগবান্ তাহাব পক্ষে এই প্রকাব ক্রীড়া কি আত্মারামত্বের 
ব্যাধাতক ? তিনি একই সময়ে একবারেই শ্ত্রী-পুত্র পরিবার সম্ভোগত্ব ও 
আত্মারামত্ব উতর়ই উপলব্ধি করিতে পাবেন । তাহাতে তাগছার আদৌ দোষ স্পশ 

হয় না, কারণ তিনি সর্ধ*শক্তিমান্। আবাব সুক্ষ বিচারে দেখা যায় যে, 

তিনি ভিন্ন অগজে আর ঘিতীয় পদার্থ নাই ! স্থৃতবাং কে কাহাকে আন্বাদ করে ? 
দোৌধই বা! কাহার? এই উপপত্ভতিতে উপস্থিত হইলে উপাসক বা ভজের 
পার্থকা ব1 রসাম্বাদনের নাম গন্ধও থাকে মা। 

দেবধি নার? তগবান্কে আত্মারাম ভাবিয়া যে গণ্ভীতে তাঁহাকে জাবন্ধ 
করিয়াছিলেন, তিনি বুঝি তাহার সেই ভ্রান্তি অপনোদন জন্ত এই লীল! প্রদর্শন 
করিতে স্াহাকে উক্ত ত্রমে ফেলিয়াছিলেন। তিমি নির্লিপ্ত, নিক্রিয় ও আত্মা" 
রাম হইলেও একাই বহুরূপে তাহা আম্বাদন জর ভক্ত হুইয়াছেন। তিনি 
আপনাকে আম্মাদন বরাইতে তক্তকে যে শত সহম্র অমৃত-প্রবাহ-পথের সন্ধান 

দিয়াছেন, বে আগ্রহাকাজ্ষার অনুপ্রাণিত করিয়াছেন ; তজ্রপ তক্তকে আখ্াম 
করিতেও তীহার কত অভভূত লীলা! অহনিশ সাধিত হইতেছে তাহ! প্রদর্শন 
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অনতই কি দেবধিক্, এই মোহোগপাদন করিয়াছিলেন? ফল! খিনি একাই 
ঘহ হুইয়! আপনাকে আহ্বাদন.ককিতেছেদ, বিনি. ভিন্ন জগতে আর কেন নাই, 

তিনি, জি জগতে গার আত্মারাম, কে? তিনিই ক বহছনগে. আপনাকে 

আপনিই 'আহাদদ,করিতেছেদ। জগৎ ন্ধাণ্ডের সমিগত জাগ্াই যে তিনি! 
সুতরাং তিনি ভিন্ন আর কিছুতেই যে তিনি নাই। জবার তাহার এইরূপ 
লমষ্্িগত শরীরের ঘাহিরে আর জগৎ্গু মাই। অভএব তাহার আগ্মারামত্বের 

বিশ্নই বা ফোথায়? 
কথিত আছে কফ ভামিনীগণ মহা দহ! খবি। কত শত জন্ম কঠোর 

তাগম্ত। করির়। তাহাকে সম্ভোগ করিবার প্রবল আকাজ্জবর় ক্রমশঃ বর্ধমান 

লংস্কার সমষ্টির ঘনীতৃত্ জাকারে ক্কফ কৃপায় রমণীজপে জা গ্রহণ-করিরা ক্ষ 

ভাগ্নিনী হইয়াছেন! 
মধুর রূস পঞ্চ রসের প্রধান।, আবার শাক, দান্ত) সখ্য, বাখল্য ভাহাতেই 

ঘর্তমান। এই জন্তই সীতা-বিরোগ-বিধুর ভগবান্ রামচজ বলিক্কাছিলেম $-- 
কাথ্যেছুননত্রী করণেঘু দাসী ধর্পেযু পত্বী ক্ষষর ৮ ধাত্রী। 
স্নেহেষু মাত। শরনেযু বেস্তা রঙ্গে সখী লক্ষণ সা প্রিয়. মে ॥ 

সৎকার্ধ্ের সৌষ্টৰ সম্পানে ধিনি আমায় সহধদেশ দান করিতেন, আমার 

আনন্দ বিধায়ক পরিচর্যায় ধিনি দাসীর তার সেবা কন্গিতেন, ধর্ণকাধ্য 

প্ররোচন-_প্রগোদনায় ঘিনি- আহগ্রঠতিশরে বলপুর্ত্ঘক ধর্-পত্থীর. অধিকার 
প্রদর্শন করিতেন, ধিনি-ধরিত্রীর.ভায় আমার অনংখ্য দোষ অনায়ালে সহ ও 

ক্ষম। করিতেন, হিনি মাতার ন্ডার সর্ব কার্দ্েই, প্রবল নজর আবার সর্ধালীন 
কুশল কামন। করিতেন, বিনি শব্যার লজ্জা সক্কোচ পরিহ্যাগ, পূর্ত সর্ব 
প্রকারে আমার আনন্দ বিধান করিতেন) বিনি হান্ত-পন্িক্ব কৌতুকে 

সীরভাহ. আনার চিত্ত ছু রাখিতেন) হা লক্ষণ! আন্র লেক ধর্মা-পত্থী 
নীতার গুপ, অর কি বলিব? 

গতিই রসীক একদা আজায়। বছ:। রমনী গতিকে বেমস।ম্লাহাদ করিতে 

পারে, গঞ্জ, রযে/!বেরন, তাহাকে বদরের অনতন্থল,.হউতে ক বিঙগি়রে আপনার 
করিয়া! লয়, যেমন ওতপ্রোন্ ভাব ভীহাতে বিশিকা, কাছ, যেমদ দস. সনির 

, জধুর্না আমবদনে তান্ধকে মোকিহ,করে, ন্োন-স্যাগনা, বিকাইযা: পতিনখে 
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আবগাদামে আগাহীয়। হক] 'মুবি পতি, পর্থীপ্রেমে -তেমল দা, তেন 
উঙখকারিন্ব, তেমন রস, ঝসিক্তা, আন্মীয়তা ও আন্াৎলর্শ.দেকখাইতে পারেদ 
জা বা জা চিন্ত' করিবারও তাছার জমা নাই। পতি, লম্ভোগ কঙ্ছিতে বাত) 
পল্জী, সম্ভোগ কল্সাইতে জআত্মহথাক্গা| পতির ভালবাস! সন্ভোগ-্যার্থে, গরীগ 
প্রেম নিঃস্বার্থ আত্মধ্ণনে! পন্থী পতিকে যেমন কারমলোবাক্ষে আার্বাছিক 

আন্বাদন কবে, পত্তি গত্বীকে তেমন আত্বাঙ্গন করিতে পানে না । কারণ 

পতি প্রভূ, পত্থী দাসী। প্রভূত্বের অহ্মিকার পতির মনঃপ্রাণদেহ খরিপূর্থ 
স্তরাং 'তানার আবত্মমান-আস্মাদনের স্থযোগ বা স্থান কোথার ? শক্ষান্তখে 

পত্ধী দাসী, অহমিকা বর্জিতা, আত্মোৎসর্গে আহগ্রহান্িতা !- শুন্ত হৃদয়. খাতি 
প্রেমে পূর্ণ করিয়া পতি-পরিচধধ্যা ভিখারিনী, পতি আকজ্ঞা-পাানিব্ডৎপরা, 
পতির অণুপরমাগুতে সম্প্রবিষ্টা সমগ্রাণা স্থী। জগতের যাহা কিছু উত্তম, 
তাহারই সন্ভতোগে পতির আনন্দ-বিধান তৎপরা ! পতিকে তাছান্ অনের 

কিছুই নাই। তাহার এ্রহিক ত দূরের কথা, বদি কিছু পারত্বিক সমল থাকে, 
তাহা! যদি দানযোগ্য হয়, তবে তাহাও দিয়া তাহার পরিতুষ্টি সাধন তাহার 
এফমান্্র লক্ষ্য! সেই পত্বীত্ব যে ভক্তগণের কামনীয়, এবং তাহ! ভগবানের 

বিলাসে সমর্পন করিয়া তাহার সার্থকতাব চরম সমান্তি সম্পাদনের সহিত 
তাহাকে আত্মসাৎ পূর্বক তাহার উপব পত্বীত্বের স্বস্ব-হ্ত্রে সেবার পুর্ণ 
প্রভূত্বাধিকায় স্থাপনানন্দ লাভই বে তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য তাহ! গুহা 
ভিন্ন অন্তেত্ব অনধিগন্য ! 

, এই পক্ীত্বই যে ভর শূন্ত হইয়া! ভগবান্কে আস্বাদন করিবার অপূর্ব্ব পন্থা, 
তাহা বহাদছ। খবিগণের কত শন্ত সহত্র জন্মেব পত্বীত্ব-লাভাকাজণ-সংস্কার- 

ঘবনীস্কৃত-রমদীক্ষা-কু্চ-তাষিনী মৃষ্তি পরিগ্রহধে সহজেই উপলব্ধি হইতেছে ! 
দ্েবন্ধি নাঙ্গদ ইহ! উপলব্ধি করিয়া বুঝিলেন, "আমি ভূল করিয়াছি বিনি 'কমি 

সীট পতঙ্গ হইতে নর, বক্ষ, রক্ষঃ, নাগ, কিন্গর, গন্ধর্বব, অগ্মর ও দেবতা হই 
ফেটী কোটী শরীরে স্ত্রীপুরুষরূপে জগৎ ত্রহ্থাণ্ডে কতরূপে আনন্দে বিভ্োখ,, মায়া- 
গো ডক -টাহাতে ব্যষ্িজপে দর্পন জান্তিরই-কার্ধয ! ধিনি বন্ধাও ভাগডাময়। 
তাহাকে এইরশে মর, নিষ্চর নিজের ক্ষমতারই পরিচয় এই. সমগ্ত, সমটি- 
সভ্ত' ঙ্গাওড বে তীহাকসই শরীরাংশ | ভিনি যে.বিশ্ব ব্রন্ধাওের উপলব্ধির বাহিরে 1 

[১৬] 



১২ ১১ 1 ধাগকাীগ | 

(তিনি যে শিল্পীতষ্টা ! নিজ শিল্প-সতৃত কৃর্ধ্য, চক, গ্রহ, উপগ্রহ,'ধুমক্তু, তারকা 
ও আকাশ সমগ্িজাত বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ডে কত কত নব নব সৃষ্টি কৌশলে আত্মাননে 

আপনি বিভোর | পুনঃপুনঃ হৃষ্টিস্থিতিলয়ই তাহার কার্য ! গদ ধাতু কিপ্, 
প্রত্যন্নাত্ত জগৎ ! যাহার গতির বিরাম নাই, যাহা অনর্তকাল চলিতেছে ভাঙ্গা 
গড়াই যাহার ত্বতাব |! একটাকে একভাবে গড়িয়া যে আনন্দ লাভ/ তাহাকে 
ভাঙ্গিয়া অন্তভাবে গড়িয়া প্রকারাস্তরের সেই আনন্দ লাভ! কেবল গ্রকার- 
ভোমাত্র! শুধু আনন! আনন্দ 1! আনন্দ !11- আনন্দই তাহার স্বভাব ! 
আননোর বশেই বিশ্ব ব্রহ্গাণ্ডে তাহার এই ভাঙ্গা গড়া ! সুতরাং কে তীহার এই 
আনন্দ নির্ধারণ করিবে ? 

কৃষ্ণ যে ভক্তবাঞ্থাকল্পতক ভগবান্। ভক্তগণ তাহাকে যে যেমন ভাবে 

আসম্বাদন করিতে চায়, তিনি যে ত্যহাকে তেমনই ভাবে গ্রহণ করিয়! সেইরূপ 
জ্ুযোগ দান করেন, তক্তের মনোবাঞ্। পৃবণই যে ত্বাহাব আত্মাবামত্বের অঙ্গীতৃত । 
কারণ ভক্ত, ভাগবত ও ভগবাঁন্-_ তিনই যে অভিন্ন। অথবা কাহার আত্মারামত্ 
কি তাহা অবধাবণ'করিবার শক্তিই বা আমার কোথায় ?” 

শরীত্রীরামরুষ্চ পরমহংসদেব বলিয়াছেন যে, পগুকদেব ডিঞ্ে পিপড়েরপে সেই 
আনন্দ-পাহাড়ের একটা রোড মুখে করে এনে ছিলেন!” অর্থাৎ সে আননের 

তুলনা হয় না। মহামহা! খষিগণও তাহার এক একটা রোঙা (অতি ক্ুদ্রাদপি 

 ক্ষুদ্রতমাংশ ) পাইয়াই একবারে চিরদিনের জন্ত নীবব হইয়! যান ! সেই পাহাড়ের 
তুলনায় মহামহা খধিগণও অতি ক্ষুত্র পিপীলিকাবৎ! স্থৃতরাং কে কত সেই 
অযৃতময় আনন্দ-পাহাড়ের কতখানি ভক্ষণ করিতে সমর্থ? অতএব কেমন 

করিয়াই ব৷ সেই আনন্দের পরিমাণকে অবধারণ করিবেন ? এবং কত যুগেই ব 
সেই আনন্দ-পর্বত নিঃশেষে উদরস্থ করা! যাইবে ? শুঁকদেবের ন্তায় “ণডিঞে 
পিপড়েই” বা কয়টা? এইজন্তই তিনি অবান্মনসগোচর-_অব্যক্ত ! সেই 
আনন্দ পরিমাপ করিবার তিনি ভিন্ন আর কেহই যে নাই! 

যাহা, হউক, দেবর্ধি নারদ বোধহয় সূন্দিহান হয়! ধ্যানে বসিলেন এবং 
তগবৎ কূপ লাভ করত প্রন্কৃত বিষয় অবগত হইয়া! প্রচুর শিক্ষা! লইয়া উদ্দেশে 
প্রীফঞ্চকে কোটা কোটা প্রণাম করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন ॥ 



প্রণয় কোন্দল ! 

দবাম্পতা-প্রণয় কোন্দল বড়ই মধুব। সে মধুরত! কোন্দলের পর ঘিলনে 
অনুভূত হয়! কামিনী প্রণয়বসজ্ঞ তরুণী-নবযৌবনরূপ-সম্ভোগ-লোলুপ তরুণগণের 
তাহা অবিদিত নাই। সামান্ত মানবগণের রসসস্ভোগলালসা যখন এইরূপ 
প্রবল ও অনুসন্ধিৎসা-সন্কুল, তখন আদিবসেব দেবত! আদর্শ মনুষ্য ভগবান্ শ্রীককে 
তাহার পরিপুষ্টি কিরূপ, তাহা তীহার আচরিত দৃষ্টাস্ত ভিন্ন মানবের বুঝিবার 
সাধ্য কি? তবে তিনি মানবের সন্তোগার্থ বসপুষ্টিব উদাহবণ মানবীয় ভাবেই 
প্রদান কবিয়াছেন এই জন্ত যে, মানব তাহা সহজেই গ্রহণ করিয়া প্রন্কত দাম্পত্য- 
প্রেম উপলব্ধি ও আস্বাদন করত আনন্দ লাত করিবে । মানব-জীবন পণু-জীবন 

নহে। মানব প্রতি কার্যেরই চরম সীমায় সমুপস্থিত হইয়া তাহার গরিণতির 
, পবিপুষ্টিতে ভগবৎ সত্বা উপলব্ধি করিলে তবেই তাহার পূর্ণতা সাধিত হয়। 
আদিরসেই সমুদয় জগৎ মজগুল! অনুবীক্ষণ-দৃষ্ট অতি ক্ষুদ্ৰাণুক্ুত্র কৃমিকীট 
হইতে মহামনম্বী মানব পধ্যস্ত সমুদয় জীব আদিবস সম্ভোগ লোলুপ! সেই 
আদিবসকে মানুষ পণ্তর গ্ভায় আস্বাদন না! করিয়া যাহাতে মানবের বিশেষত্ব 

লইয়া আস্বাদন কবত ধন্ত হইতে পাবে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তজ্জন্ত নানারূপে তাহা! 
প্রদর্শন করত শিক্ষা! দিয়া গিয়াছেন। সেই শিক্ষাই মানবের পূর্ণ পরিণতি। 

তত্ব ও তম্ববেত! মহামহা খবিমুনি, মহামনস্বীবৃন্দ সন্যাসাশ্রম অবলম্বন 

করিয়া জীবন যাপন কবিতেছেন। কিন্ত সকলকেই জননী জঠরে জন্ম-গ্রহণ 
করিতে হুইরাছে। ক্রননী জঠর ভিন্ন তীহাদিগের আত্ম প্রকাশের অন্ত কোন 
উপায় আছে কি? অনেক অদৃব দর্শা গৃহীও গৃহস্থাশ্রমকে দোষ দিয়! থাকে। 

কিন্তু মহাত্মা! মন্থু লিখিয়াছেন £_ 
বথা বায়ু সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব জস্তবঃ | 

তথা গৃহস্থমাত্রিত্য বর্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ ॥ 



১২৪ শ্রীকঞ্চ। [ ধারকালীলা ] 

যম্মাৎ এয়োহপ্যাশ্রমিণে! জ্ঞানেনায়েন চাম্বহম্। 

গৃহস্থেনৈব ধার্যন্তে তম্মাজ্ঞেষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥ মন্থু। 

বেমন সর্ধ-প্রাণীই বাধুকে আশ্রয় করিয়৷ জীবিত থাকে, তন্রপ অন্ত তিনটী 
আশ্রমও গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় কক্গিয়। জীবিত থাকে । গৃহস্থাশ্রমই সর্ব আশ্রমের 
শ্েষ্ঠ। যেহেতু অন্ত তিনটী আশ্রমীই গৃহস্থাশ্রমীর নিকট প্রতিদিনই জ্ঞান ও অল্প 
»»( উপদেশ অভিজ্ঞতাদি ) দ্বার! রক্ষিত হই! থাকেন তজ্জন্ত গৃহীই সর্ব-শ্রেষ্ঠ। 

| ধচ্্য ও বানপ্রস্থাশ্রদকে বাদ দিলে সন্যাসাশ্রমও গৃহীর সাহাব্য ব্যতীত 

জীবিত থাকিতে পারে না। আমর! এই আশ্রমের প্রর্কত কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে পায়ি না এবং ইহা আদিবসের ক্ষেত্র বলিয়া, সেই বসোপভোগের 

মান বিক্কৃত পন্থাক্ন আবিষ্কাব ও অনুসরণ করত এই শ্রেষ্ঠ আশ্রমকে অতি 
জধন্ করিয়া তুলিয়াছি। 

ভগবান্ গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়াই অবতীর্ণ হয়েন। গৃহস্থাশ্রমকে 
গুসংস্কৃত ককাই তাহার উদ্দেশ্তা। কারণ গৃহস্থাশ্রনই সর্ব আশ্রমের জনক ও 
প্রাণ ম্বরপ। গৃহস্থাশ্রম বিক্ৃত হইলে সর্ব আশ্রমই বিকার প্রাপ্ত হয়। 
গৃহস্থাশ্রমের কর্তব্যপরাযণতার উপর নির্ভর করিম্বাই অন্ত তিনটা আশ্রম 
জীবিত খাকে। কর্তব্যপরায়ণ প্ররুত হিন্দু গৃহী সন্্যাসীরও নমন্ত 

্র্মচারী, বানগ্রস্থী ও সন্ন্যাসীর কর্তব্য কেবলমাত্র আত্মোক্লতি সাধন, 
তগবানের নাম জপ, কীর্তন, ধ্যান ধারণা ও নিদিধ্যাসন | গৃহীব কর্তব্য অসীম !_. 

অতিথি অভ্যাগত, আতুর নিরাশ্রর। পীড়িত ও আর্তের সেবা, দেবতা শ্রাঙ্ষণ, 
পিড্, প্রেত এবং পণ্ডুগণের পৃজা/ পরিতুষটি ও আহ্যাদির ব্যবস্থা,_-স্বাস্থ্য, 

ধর্ম ও বর্তব্যসাধন। কৃষি ও ব্যবসায় বাণিজ্যে অক্ৃত্রিমতা রক্ষা । এই জন্তই 
গৃহস্থাশ্রমে চতুরকর্ণের ব্যবস্থা । ব্রাঙ্গণ,- ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শৃদ্রকে আশীর্বাদ করিয়া 
তগবদ্্যান, পুজা, আচার, নিষ্ঠা, সংযম, সাধনায় রত থাকিয়া! জীব কল্যাণের 
হেতুভৃত- স্নীতি নীতিতে আবদ্ধ করত লদাজ নক্ষা করিবেন। ক্ষত্রিয়/-- 
ব্রাহ্মণ, বৈশ্ত ও শুন্রকে আপদ বিপদে রক্ষা, ধর্শা রক্ষা ও সমাজ শাসনে 

শ্রাঈগ্রের সহারত।৷ করত চতুর্বর্ণের আহীক় ' বিহার ও সখ স্বাস্থ্যের গুব্যবন্থ। 

করিখেন? রাজ্য শাসন 'ও কর গ্রহণ করিয়া প্রজাবৃনের শম, দম, তপঃ, নিষ্ঠা ও 

সত্য বক্ষ! কঙ্গিবেন। বৈ, কবি ও"বাগিজে অক্রিগত। 'রক্ষ। করিয়া দেবতা 
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্রাক্মণ সেধাপুজার সহারতা: ও" সঙগাজসৌষ্ব- এবং জাত্তির পরদাধুঃ বৃদ্ধি 
করিধেন। শুর্র,--ধর্শ রক্ষার জন্ঠ-ব্রাঙ্গণ, ক্ষতিয় ও বৈহের সেবা খারিখেদ? 

ইহাই ছিল সমাজগত চতুর্বর্ণের ধর্শা ; এবং চূর্ণ সমাজপুষ্ঠ হিঙ্ু জাতি? 

সকলেরই লক্ষ্য'ছিল ধরা ও সমান 'রক্ষা'' মনত, কর; চরণ প্রকৃতি: গহেরই 
অংশ বা'অজ ।,একটাক্ষে বাদ দিলে অন্তটা অঙ্গ বা'শক্ষি সামর্থ্য, হীন হইক্সা পড়ে? 

লমাজগত চতুর্বর্ণ ই জাতিগত এঁক হিচ্ছু শরীর ছিল। দেহের প্রত্যেক অঙেরই 
কর্ধ নির্দিষ্ট. আছে। ধেছল মধ্তকের কার) পদে দ্বারা বা' পদের কাধ ম্বেগা 
ছারা, কর্ধের কার্য চক্ষু ধায়! বা! চক্ষু কার্ধা বর্ণের ঘারা, হন্ডের কাধ পদে 

স্বারা বা পদের কার্য হুত্যের ঘাস! সম্পর হয় না। প্রত, বিভিন্ন গুলের ছানা 
সম্পাদিত পরদ্পরের কাধ্য একই স্বার্থে শরীরেরই কাধা। শরীদৈন তৃপ্তি 
পুষ্টি লাধন জন্ত প্রত্যেক অঙগৈরই নির্দিষ্ট কর্ণ আঁছে।' ততাপ' সমাগত 
বর্ণ-চতুটন্নের নির্দিষ্ট কর্শই জাতির পুটি, ভৃত্তি ও পর়মামুঃ বৃদ্ধিকরা। অনিকের 
দ্বার! পদের কার্ধ্য করিতে যাইলে যেমন দেহেৰে বিক্কৃতি, ক্ষ ও পতন অনিবার্ধা। 
তত্রুপ বান্ষণের কার্ধ্য শৃর্জে বা শৃক্রেব কায ব্াঙ্ছদে কঙ্গিতে যাঁইলে)-সমাজ শু 
জাতি ধ্যংসও জনিবার্ধ্য। আমরা ধর্শ তুলিক়াছিা, অর্থকেই' পরদার্থ' জান 
করিয়াছি, ইহকাল ও পরকালেব চিস্তা দূর করিয়ছি, দাঁচুষের' কর্তবা, বিশ্ব 
হ্ইস্বাঞ্ছি, দেবতা, ত্রাঙ্মণ ও গো-সেবাব অর্থ পবিগ্রহে অসমর্থ হৃইয়াছি, তাই 
আমাদের ' আজ এই হুর্দশা! প্আমি বড়” “আমি বড়” করিকা' অস্ি 
হইয়াছি'। আনুগত্য ভুলিক্নাছি; সংঘম সাধনা বাতুলের কথা বলিয়! উই 
কঙ্গিতেছি-। দেবষ্ডা ত্রাক্মণ, _বিকারগ্রত্ত রোগীব হঃশ্খপ্ বলিয়া পরিহসি 

করিক্ডেছি:।', কর্ণের ছারা, থে বর্ণ ও জাতি গড়িত হয়, তাহার চিন্তাও বাডুলতী৷ 

বলিগ়া মনে' কমি। বিরুত বুদ্ধির বিক্কৃত চিন্তার অস্তকের কার্য, পদ'কর্গিত্ে 
উদ্তত হওয়ায় সমাঁজগত জাতীয় শদীর-ক্ষতাপ,ত' ও ধ্যংসোগ্িখ হইয়াছে! এই 

সমুদ্র বিকা্ নিবৃত্তির অত অভি মহান্ শক্তিশালী" বৈতের' বিষ "বধির প্রনোজিরদ 
এরবিকাকস না' কাটলে জাতীয় শরীর স্বাস্থা লাভ করিবে না।' জগতের কোন 
জাতিউ- চতুর সমন্া হইতৈ দূরে থাকিয়! বাচিতে পারে না? প্রত্েক জাতি 
ভিশ্তয়ই বর্ণ বৈধম্য আছে, এবং তাহ! খাবা গয়োজন)' গুণ বর্গ বিভাগশঃ 
ধর্ম” স্বাঙজ্য” না খাখিকে/সমাঞজ বা'জাডতি'কখনই বাঁচি পার্জ না! 
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আমরা মৃত্যু চিন্তা ভুলিয়াছি বলিয়াই আমাদের সর্বনাশের পথ আমরাই 
প্রস্তুত করিতেছি। যতই বাহাছর হও, চিত্ত! ও কর্ণের অন্ুরূপই ফল ও স্থান 

বা বর্ণ লাভ করিবে, ইহা! নিশ্চিত। 
আন ধর্ম, কর্ম ও চিন্তায় মানুষ খাঁটা ছিলেন৷ সংযম সাধনার বীর 

ছিলেন, পরোপকারে নঃপ্রাণে সর্ধন্থ ত্যাগী ছিলেন। কোন বিষয়েই তাহাদের 
কৃত্িমত ছিল ন1) ক্ত্রিমতাকে পাপ বলিয়াই মনে করিতেন। এখন ভাব 
ভাষায়, আহারে বিহাবে, ধর্থে কর্শে, চিন্তায় কল্পনান্, ব্যবসায় বাণিজ্যে, 

আইন কাহুনে ক্ৃত্রিমতার যুগ। সর্ব্ব বিষয়ে ব্ণসান্বর্যযই এই বিকাবের সর্ব 
প্রধান হেতু । অর্থলালসায় মান্থষ মানুষের ভাই ভাইয়ের 
মাথা খাইতেছে! কৃত্রিমতায় খাচ্ছ দ্রব্যাদিতে বিষ মিশ্রিত করিতেছে! 
গৃহস্থের কর্তব্য পদদলিত করিতেছি । কর্তব্যে ষে গৃহস্থ চতুরাশ্রমের শীর্ষ স্থান 

অধিকার করিয়াছিলেন, যে স্থান ধর্দেব উৎস স্বরূপ ছিল, বে স্থানে স্ত্রী ছিলেন 
ধর্ম-পত্ধী, পিভৃ-পুরুষকে পিগুদানেব জন্ঠ স্ত্রী গ্রহণ পুণ্যব্রত ছিল, সে স্থান 

আজ বিলাসেব ভীষণ দহ! এখন এস্থান প্রধানতঃ ধর্ম শূন্য । ধর্ম শম্ত 
ছওয়ায় যত কিছু অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে $ এবং বিলাসব্যসনে সর্ববশ্ত্ঠ 
দবরিদ্রতা আসিয়া তাহ! গ্রাস কবিয়াছে ! ৃ 

হাঁ ভগবন্! কি ভীষণ কাল উপস্থিত হায় হায়! আবার কবে 
আমরা গৃহস্থাশ্রমের মর্ম বুঝিব? কবে আবার পূর্বের স্তায় দেবতা ব্রাহ্মণের 
সেবাপুজায় মনপ্রাণ ব্যাকুল হইবে? আবার কৰে ভারতে এক একটা গৃহ 
এক একটী দেবপ্রতিষ্ঠানরূপে, সেবাপুজায় আর্ত, বিপর, অনাথ, পীড়িত, 

অতিথি অভ্যাগতকে সবল, হ্থুস্থ, আনন্দিত ও ক্কৃতক্কতার্থ করিবে? আবাত 

কৰে ব্রঙ্গচর্যের মর্ম বুবিয়! ইহকাল পরকালের ধর্ম কার্ধ্যে নিয়োজিত হইব ? 
আবার কৰে পরোপকারে আত্ম-বিসর্জন দিয়া হৃদয়ে প্রেম শান্তি লাভ করিব? 

আবার কবে অর্থ-সামর্থ্যে ধর্শ দানে জগতে শাস্তি প্রতি্টিত ছইবে 1 আবার 
কবে হিমান হইুভে কুমারিক! পধ্যস্ত স্াধ্যা্-ধধনিতে গগন নিনীিত হইবে ? 
আবার কবে চতুর্থ শব কর্তব্য পালনে আগ্রহারিত হইয়া, তগবৎ গ্রীতি 
লাভ ক্ষরত সমাজধর্খের গুড়োদেস্ত সাধন ও গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ প্রদর্শন 
করিবেন £ আবার কবে এই হুনাকাঞ্ষ মন অর্থগৃর তা কপ ভীবণ বাবানল' 



1 হাসনা! ধীক। ৯২ 

হইতে মুক্ত হুইয়। প্রীতি শান্তি লাভ করিবে? আবার কৰে এই সুক্ষি কে 
ছেষ ছিংস! ভুলিয়া গ্রীতি প্রেমে পরম্পক্নক আলিঙ্গন কঙ্গিবে ? আঁধার কৰে 
রাঙ্মণের অন্থগত হইয়া! আমর! ধন্ত হইব? আবার কৰে ভারতের জজ বাঁ 
আকাশ; স্বাস্থ্য এবং সত্তা পুর্ণ ও আযুষ্ট হুইক়্া উঠিবে | ৃ 

লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! চিন্তায় দেহ মন প্রাণ আকুল 
হইয়া উঠিতেছে! হা দাথ! হা জগরাথ! হা দীনবন্ধো] সে দিলেন 
আর কত বাকি? কতদিনে এই ভীষণ মোহ হইতে জগৎকে উদ্ধার করিবেন ? 

ইহসর্ধন্য জীব কবে বুঝিবে ইহ জগতের কিছুই তাহার লঙ্গের সাথী নহে? 
স্ত্রী, পুত্র, পরিবাব, ভাই, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন কেহুই তাহার কেহই মীহে ! বিষয় 
আশর সহায় সম্পত্তি সর্বন্ব ত্যাগ করিয়! তাহাকে একাই কোন জজ্ঞাত 

ভীবণ স্থানে যাইতে হইবে! হাদেব! কবে মোহমুগ্ধ মুড মন তোগবাসনা 
পরিত্যাগ করিয়া এ জীবনের পানে ফি, তাহার অনুসন্ধান কদিবে? কছে 

পে শাস্ত স্ুস্থির হুইয়া একাস্তচিত্তে শেষের দিনের সন্বলের সন্ধান লইবে ? 

যে লোকোত্তরচরিত্র গৃহস্থের সর্ব-পাবন স্বভাবের পরিচন্ন পাইয়া আজ জীবন 
মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে ) যে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগের পরিপূর্ণ আদর্শ) 
বেখানে ভোগও ভগবছুদ্দি্ট--সংযম সাধনায় লংযত- মুক্তি বাসনায় অন্ধুপ্রাঁণিত, 

যে আশ্রম আর্ত, বিপর, ক্ষুধিত, উৎগীড়িতের সেবাক্ষেত্র, সর্ধ্য আশ্রমের 

তর্ভা--শাস্তিগ্রদ পরমানন্দাশ্রম, যেখানে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্চার় জল, শোকে 
শাস্তি, পীড়ায় পরিচর্যা, বিপর্দে সহায়--সাহায্য সহানুভূতি) গো-ব্রাঙ্গণের পৃজা। 

দেববজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতবজ্ঞ, অধ্যয়ন অধ্যাপনা, ভগবচ্টর্চা, তগবদারাধনা। 
ভগবগাম কীর্তন, ভক্তি প্রীতি প্রেম, জ্ঞান, ধৈরাগ্য, ত্যাগ, শাস্তি, মুক্তি ) 

হে ভগবন্! আমাদের সেই আদর্শ আশ্রম আবাক্গ কৰে ভারতে তেমনই: 
ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিবেন? 

' এখন, নেই শ্রেষঠাশ্রম ইন্র্িয লাস! তোগ বাগনায় কলুধিত, ঘেষ হিংসা)” 
মিথ্যা প্রবঞ্চনার জর্জরিত, ধর্শহীনতা ও শ্নেচ্ছাচারে দুষিত | এখন জঙ্গই 

' পয়মার্থ! এই 'অর্থার্জানে গো ব্রাহ্মণ ববও অর্থ মধ্যে পরিগণিত , নহে/--ভআাত্ম" 
হাত্তী হুইতেও বাধা নাই! এখন ধর্মাধিকরখের বিচারক চাকুরীর মোছে 
বিচাঙ্গকে “খেলায় পরিণত ' ফরিরাছেন1--ধাহু! খুঁসী তাহাই -করিতেছেন। 



ফর হীরার টরাাভাঁজা 
রজ মিষ্ট! হইতেছে, জিকা লত্য হইতেছে. দিস দারা পাইয়া 
গান হাসিমুখে 'জরডমর করিতে! পুরোহির। পানা ও বানানে কারি 
নিতেছেনং এক্ষিণার ব্যরহা”-আজের পরই দিরীজণ করিযেরজ ।. .বদরাণ 
তাহার পেট চলিভেরে না”্রআমাদ : মেছ ইয়া গতিতে | আগনও বাক 
গাছে, তাহা €কবল অন্দরের খাতিরে! মোরদস! সিম্যা আনি দ্সাইদ 
দ্রয়ায়ী মকেলের গল! কাটিবার «চেষ্টা করিজেছেন 1! বৈ গা নিন 
ক্ষয়িকে না! খারিলেও, সহসা মোখী হাত সথাড়! করেন না! ন্যকয়ার়ী লোরু” 
গ্রবখনসংহায়ক ভ্রর্যাদির সংমিশ্রথে নাবারিধ খাপগ্যাযি গরয়ত করিয়া অবারধ 
বিরয় করিড়েছে । কাহারই ধর্মের ভয় নূরি) প্ররদেকের ভয়নাই! সকঙ্গেই 

আছ নথ. প্রস্থান! এখন মিম বর্থ উদ্চ-হইয়া উচ্চ বর্ণে পরলিত কম্সিতেছে! 
গরুত উচ্চতা! কিষে তাহার সঙ্কান লইড়েছে না! বিন অরগঃ উচ্চ হইবে, 
ইহ্ডই ভগবৎ নিয়ম । কিন্ত বাহার! গুণের স্থারা তাকান! হইয়া বলের ছারা 

হইতে চার, জহারা বাজ্তবিকই অধঃপতিত হম! / মগ কাঠি এ রাজ্যের 

পিছে! জবরদব্ঠিতে মে ফরা লাফের সম্ভাবনা! নাই কিন্ক বলি কাহাকে, 

'ল্লা 'কেণ এই-নসব অবস্থা দেখিয়! বোধ হয়, 'ভগবদ! ড়োমার আসিবার 
ধদর হইয়াজে.! ভুমি এস! তোমার এই সব জবৌধ'ছেল্গেদের যুযত-কর। 
ফাকা আরাধাদের ওই গৃরস্থায্পম প্রতিষ্ঠ। কর । যে গৃহ্দ্থাশ্র্দ ছইতে বিশ্ব 
কোডের প্রন্মহ দছুটিত, ফেই কারঝাম প্রতিটা লং জক্গ! কর্ণধার আন! 
[কে রাদাণের পদতলে খসিসা ব্মাদর্প কামে খে কাল যাপন কন, তগবহানে 

আছগাগিক গুইয়] ভগ্গবৎ কথায় মনে পণ চক্ষে জলে বন্ধঃ কাসাই। জন 
কর্জা সাদ করি! পুমঃপুলঃ গুহস্থাশ্রমে আনিয়া ভগনদারানমা-_ রগাবরনে 

ল-উনিাদ -হলিয়। থাকি! 
ঘাউক, বক্তব্য বিষয় হইতে অনেক দুদে সিন 'খৌজিয়াছি। - ককল্য 

কিছ আপয-রোনদণ দরে বাড়ি. ক ছিল কী্িহ/' কন, ছয় তাপে, 
গৰণত? দাই কা. এনটু নরনোক কাল) হলি গুকিয় মামির! সংসায়ে 

(রান আহ, দরংপ্জক বাট-কুমির ঢাক, খানের সরি. ক! কছ্যা, মি 
। ধাটিরিখ এ বা, তাং হনয় হানিরাটে হো! 'াছার জনযান করতে চার! 
“বা নাক আলি দর নিধন জাজিরা াগা গা গাও. .ডিযা, 
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'ছাত। 'লাঠি ফেলিয়া তর়ের দাওয়ার হনিরা পড়ে! গৃহিনী বদি প্তীর দ্বা” 
পাইয়৷ আসন ও পাখা লইর! দৌড়িয়া আসিরা! উপস্থিত হন, তবে সে ছঃখ যুঝি 
অঙ্ধে সঙ্গেই উধাও হয়! এমন যে বিহ্যুত্বরণী চপলা-”চমকিনী* হঃখহারিনী 
গ্রণরিনী, তহান্ন লহিত কোন্দলে বে গৃহীর কত ুখ, কত)ছঃখ ক, জালা! 
বস্ত্রণ! যে মুহূর্থে কোথায় উবিরা! বার, তাহার দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন অন্তই বেন গ্রীক 
থাহিরে গম্ভীয় হইয়া ধীয়ে ধীরে প্যাচ লাগাইয়া যেরপে দেবী রুক্মিণীর অন্তরে 
বিজ্ধপ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহার আখ্যাপ্লিকাই আজ আমাদের 
তরুণ তরুণী রসিক পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিলাম । রসগ্রহ করিয়া আনন্ম, 
লাত করুন, ইহাই কামনা ১ কারণ সংসার-চিত্রপালার ইহা একটা প্রধান ও উল্লেখ 
বোগা আলেখ্য। | 

, কষুক্িনী সর্ব প্রধানা। তীহার গৃহ সৌনদর্ধ্য বর্ণনাতীত ! গৃহের অভ্যন্তরে 
সুক্তাদাম-বিলদ্িত চক্্রাতপ, মণিময় দীপশ্রেণী এবং চারিদিকে হুসজ্জিত 

মল্লিকা ফুলের মালা ! মালার স্গন্ধে সমাক্কষ্ট বঙ্কারকারী ভ্রমর সমূহ্রে আগমন, 

গবাক্ষদ্বার সম্প্রবিষ্ট চন্দ্রকিরণ, পারিজাত বন হইতে আমোদিত উদ্ভান বায়ু 
মৃছমদ সঞ্চালন, এবং গৃহ গবাক্ষ হইতে বহির্গত ধূপ ও অগুরু শন্ধ যেন গৃহ 
'সৌনর্0যে তরঙ্গার়িত হইতেছিল | 

এইয়প অপূর্ব্ব সৌন্দর্য সৌষ্ঠবময় গৃহে একদিন জগদ্গুয় ভরীরুষ দ্র্ণ- 
পাপক্কে শরন কবিয়াছেন, দেবী ক্ুন্সিণী সখিজন পরিবৃত হুইয়! টাঁমর বাজন 
করত তীহার সেবায় নিরতত আছেন । 

দ্নেবী স্বয়ং চামর ব্যঙন করিতেছেন, হতণ্ডে ওকঙ্গুরীর, বলয়, কষ্কণ শোভা 

'পাইতেছে, যুছুমন' দেহ কম্পনে মণিময় হুপুরাদির মধুর শিঞ্জন হইতেছে, 
বন্ত্রাঞ্চলে আবৃত কুদ্কুমরাগরঞ্জিত কুচযুগোপরি বিলম্বিত গজমুক্তাহার, গুরু 

নিতদ্বোপরি পরিবেষ্টিত মণিমুক্তা খচিত হেমকাঁঞ্চী লমলঙ্কৃতা হইয়া ললন৷ 
ললামতৃতারূপে অপূর্ব্ব শোঁতায শোতিতা হুইয়াছেন! দেবী কমল! নারায়ণ 
মনোমোহিনী মুক্তি কুল্সিণীরপে শুধাবিনিচ্দিত ন্থুমধুক হান্তবিকসিত 'অধর্নে 
কফগডপ্রাণ! জ্যোতিররী ক্পে প্রতিভাসিত হইতেছেন দেখিয়! জগঞ্গোছন কৃ 
তাহাকে .সধোধন পূর্বক মৃহমনদ হান্ডে বলিলেন, খারি রাজননিনি ! তোমার 
এইপ ভুবলমোহননধপ দেখিয়া ইন্্াদি লোকপাল সূ 'শকষি-সানর্থ্যশালী; 

[১৭4 



১৩০ গ্রহ জকারীপ 
' ধনবান্, বলবান্ এবং অতুল খ্রশ্বর্যের আকর় বহু নরপতি তোমার পাইবার 
জন্ত উৎকন্টিত ছিলেন তোষার ভ্রাতা ও পিতাও পহাদের হতে তোমার 
অর্পণ করিবার বাসন! করিয়াছিলেন ॥ কিন্ধ তুমি তাদৃূশ কনা্পশর-মর্দিত 
প্রার্থীদিগকে উপেক্ষা করিয়! ধনৈশ্বধ্যে তোমার পিতার অসমকক্ছ আমার স্তায 
অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে বরণ করিলে কেন? পরাক্রমেও যে আমি অতুল তাহাও ত 
নহে, জরাসন্ধের ভয়ে আমি সমুদ্র মধ্য্থ স্বীপে বাস করিতেছি। বলবান্ 
ব্যক্তিদ্িগের সহিত বিরোধ করিয়৷ রাজ-সিংহাসন বিচ্যুত হুইয়াই চিরকাল 
কাটাইলাম। হে' স্থক্র! যাহারা আমার ন্তার আচার ব্যবহার ও লোকান্ু- 
শাসন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির অনুমরণ করে, তাহার পরিণামে ক্লেশই পাইয়! 
থাকে। যেহেতু আমাদের কোন ধন সম্পত্তি বা ধনৈঙ্ব্যযশালী ব্যক্তিদিগের 
সহিত সৌহগ্ভও নাই। হে স্মধ্যমে! নিঃম্ব ব্যক্তিগণের সহতই 
আমাদের সম্বন্ধ সম্পর্ক হেতু কোন ধনবান্হই আমাদের সহিত সম্বন্ধ 
রাখে না, আমাদের দিকে ফিবেও চার না। দেখ, যাহাদের ধন সম্পদ 

তুলারূপ, বংণ-মধ্যাদা, সপ্মান, সৌন্দর্য্য, সমান সমান, বিবাহ সন্ন্ধ বা! মিত্রতা 
স্বাপন সেই সমকক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যেই শোভ| পায়। নতুবা! উত্তমে অধমে 
সেরূপ সম্বন্ধে কোন পক্ষেই নুখ না। হে বিদর্ভ-রাজ-নন্দিনি! তুমি 
আমাদের এতাদৃশ বৈলক্ষণ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নিতান্ত অদুরদর্শিনীর 
স্তায় আমার মত গুণহীন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ! তুমি বোধ হয় 

জান না যে, নিতান্ত নিঃস্ব ভিক্ষুক ব্যতীভ কেহই আমাদের সহিত সম্বন্ধ 
রাখে না। তুমি রাজনন্দিনী ! বাল্যকাল হইতে কত এ্রশ্ব্ধ্য বিলাসে প্রাতি- 
পালিত হুইগ্নাছ,_কত সুখে জীবন কাটাইয়াছ, এখন নিজ অপরিণায় দর্শিতার 

ফলে জীবনটাকে বিপন্ন করিয়াছ, স্থৃতরাং তোমার আর স্থুখের আশ! কোথায়? 
অতএব আমার বিবেচনার এই সময় তুমি নিজের অনুরূপ কোন শ্ররেষঠ ক্ষত্রিয়কে 

গতিরপে গ্রহণ করিলে তোমার ইহকাল পরকাল ছুইই শ্থৃধকর হইত! 

তবে তুমি বলিতে পার যে, জামিই তোমার এই সব ছুঃখের কারণ। 
বেতেতু আঁমি/তোমান্স হরণ করিয়! আনিয়াছি। শিশুপাল, শাধ, জনাননধ, 

এবসতবক্র এবং এমন-কি তোমার ভ্রাতা রী পরত আমার বিলঙ্ষণ পরঁজাতীটাণ 
ফানি থাকে বদিযা তাহাদের দর্প চূর্ণ 'করিবাগ নিশিতবই আর্মি তোমার হরণ 



[- বারা? ই নি 

করিরাছিলাম। এ আমি-পাতেকস অত তে 
বন্য শাহ বক্লিতে পারি আ। | 

ভোগ সন্ধে আমর! চিন্নদিন উদাসীন । শ্রীপুজাদির জঙ মাপা 

কখন কোন কামনার উদর হয় না। গৃহাত্যস্তরস্থ নির্ণিগু দীপ শিখার পলা 
আমরা অন্তরস্থ আত্মার সাক্ষাৎকারে নিরস্তর পূর্ণানন্দে অবস্থান করি। ভোগবৃত্ধি 
চরিভার্থের জন্ত রূপসী রমণী লাভের কামনায় তোমায় আনয়ন করি নাই। . 

দেবী রুক্সিমী আপনাকে ককের অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী জানির! কিছু গর্বিত 
হুইয়াছিলেন। দর্পহারী মধুহ্দন কাহারই দর্প রাখেন না। শ্রী রঝিণীর 
অন্তরে কিছু তমভাবের গন্ধ পাইয়। অভিমান চুর্ণ করিবার বাসনায় এ পর্যস্ত 

বনিয়াই ক্ষাত্ত হইলেন। 
হায়! নির্মম কৃষ্ণ! তুমি শুদ্ধ সন্ব। তুমি তিন গুণের অতীত! আবার 

গুণত্রয় তোমাতেই বর্তমান থাকিলেও তুমি নিলিপ্ত। তমের গন্ধ পর্ধাস্ত 
তোমায় সহ হয় না। তুমি গ্রীরাধিকাকে কাধে চড়িতে বলিয়া! ফেলিয়া পলাইয়! 
ছিলে! তোমার গুণ অফুরস্ত! বলত দেখি তোমার চরখ-সেবা কনিতে 
পাইলে কাহার না হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া! উঠে? তোমা ধনে যে ধনী, 
তাহার হৃদয়ে তোমার অহঙ্কার যে স্বতঃই আসে! যদি তাহাতে দোষ হয়, 
তবে সে দোষ তোমার ! হে নিষ্ঠুর! তোমার চাপল্যই যে তাহার কারণ | 

না না, তাহা নহে? তুমি শুদ্ধ সত্ব; তাহা যে তোমাৰ অঙ্গে কণ্টক শ্বরূপ 
বিদ্ধ হয়! তাই তুমি আপনাব জনে অতি প্রিক়্ করিবার অভিপ্রায় খাছ 
বিরহিত করিতে চাও, বিরহের ভয় দেখাইয়া-_-বিরহাগিতে দগ্ধ করিয়া! খাদ 
উড়াইঃজ। আপনার করিয়া লও! ইহা তোমার নিষ্ঠুরতা নহে__নির্শমত! নহে. 
বরং আতান্তিক আন্তরিকতা! তুমি যাহাকে আপনার করিয়া লও-_আপনাগ্গ 
করিতে টাও-_তাহাতে কখনও খাদ থাকিতে পারে না-_খাদ থাকে না! 

তৰে 'িষ্টু্ন এইঅন্ত বলি যে, তুমি জান, তুমি তার | সেজন্ত ভোমার মন. 
শানু ধার্চে। কিন্তু লে বেবিচ্ছেদ ভয়ে কি প্রকার আকুষা হয়, (রাহা 
0 পার নী। আজ দেবী রুশ্িীর দশাটা একবার, দেখু দেখি! 
তোমার এ প্রকার বরো গুদিষ্ঠ, জান বে গুহার 
হউক ।: 14 
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, বিচ্ছেদ ভরে তাহার সর্বা-শরীর খর করিরা কীপিরা উঠিল! 
কফি ভীষগ হশ্চিত্তার তাহার হদর অবসঙ্ন হুইককা পড়িল, তাহা. তিনি তিন 
আর কে 'বুবিবে? ম্ুকোমল বাম পদকমলের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃম্পর 
ৃদ্ধাঙ্ু্ঠেয অগ্রভাগ ছারা ধরণী পৃষ্ঠে কতক্ষণ কি লিখিলেন। কজ্ছল রঞ্জিত 

লোচনছ্বয়কে প্লাবিত করিয়া অগ্জন-বিগলিত অশ্রধারা অবিরাম ধারে কুসুম 
্নজিত ত্যন-যুগালকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল! ভীষণ হুঃখের আবেগে তাহার 
কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। চারিদিক শৃন্ত দেখিয়! বজ্জাহতের স্তায় সংভ্ঞা শূন্ত হইয়া 
তিনি কিরৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন! ছুঃখ কষ্ট ও বিচ্ছেদে আশঙ্কার তাহার 
হদয় এমনই বিহ্বল হুইর়া পড়িল যে শরীর হুর্বল ও জ্ীণ হুইয়া গেল! 
মণিবন্ধ হইতে রত্র-বলয় এবং হস্ত হইতে চামর খসিয়া পড়িল! ক্রমশঃ 

শোকাবেগে চৈতন্তশূন্ত হইয়! ধরাতলে পতিত হইলে হেমতরুর স্ায় অপূর্ব 
শোঁভায় শোভিত হইলেন! কবরীবন্ধন শিথিল হইপ্া কেশজাল বিস্তীর্ণ হই! 
পড়িল। অলঙ্কার সমূহ আঘাত প্রাপ্ত ও বিক্ষিপ্ত এবং অঙ্গের বসনও 

স্থানচ্যুত হইল! 
ভ্ীক্ বক্তব্য শেষ করিয়া পালক্কে পশ্চাৎ ফিরিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, 

হঠাৎ ভীষণ শব শুনিয়া! ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে অতিমান্ত্ বিশ্মিত 
হয়! বিহ্যুত্বেগে পালক্ক হইতে উঠিয়া ভূলুষ্টিতা ভামিনীকে করকমলে আকর্ষণ 
পূর্বক অক্কে ধারণ করত শুশ্রধা করিতে লাগিলেন। বিক্ষিপ্ত কেশজাল 
বন্ধন করিয়! দিয়া অশ্রুসিক্ত লোচনঘ্বয় ও কুচধুগ বস্ত্রাঞ্চলে পরিমার্জিত করত 
পতিগ্র।ণ! সতীকে মৃণালকো মল ভূঙ্বয়ে বেষ্টন পূর্বক গাড় আলিঙ্গন.করিলেন! 

পরে ধীরে ধীরে তাহার চেতন1 সঞ্চার করাইর! উপহাসের গভীর তন্বে একান্য 
অনভিজ্ঞ সরল হৃদদ্ন। রুক্সিণীকে বিবিধ প্রণয় বাক্যে সাস্বনা প্রদান করিতে 

লাগিলেন। 
বলিলেন, হে বৈদর্ভি! আমার উপর ক্রোক করিও না, আমি বে 
রত তাহা আমি জানি। তুমি আমার পরিহাসের পাী ! 

র বিজপ খাব্যে কুদ্ধ হইয়া, তুমি কিয়প বল, তাহা. ছুনিবার জন স্বাদ. 
উপ না পর্দিহাস করিতেছিলান ) ইস কোপে ডর, পকম্পির...€₹ বুট 
সা: আর্ত লোচনপ্রাত জুট -বিশিউ 'র্ইনো এজামার.. কা. জগ 
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" কেছঈ শোভা, হুর, তাহা! দেখিবার জন্তই তোমার ক্রোযোয়েক ববয্লাইতে 
ছিলাম ..কিন্ত তুমি এতই ভীরু যে পরিহাস বাকও সহ করিতে পয না.। 
হে'ছচ্ছনি! এই হংখপ্রধান গৃহে প্রেযসীম়হ হান পরিছাদ প্রেধালাগে 
ফালয়াপন কনিবান্ব সৌভাগ্য হইলে গৃহীর ছ্ঃখের তার অনেক জাহব ছয়, 
তুমি ইহাও জান ন1।" তোমার মত প্রাণ-প্রির! রমসীর সহিত হনাবাপে 
হদয়ে কত আনন! সঞ্চার হয়, তাহা! বাক্যে বলিয়া শেষ করা! বায় না। তুমি 
শান্ত হও। তোমার কোন ভয় নাই। জামি কখনই তোমায় পরিত্যাগ 
করিব না। তবে তুমি আমায় পরিত্যাগ কছ্িও না! 

ইহা গুনিয়! রুদ্সিণী আশম্তা হইলেন: এবং ক্ষ কর্তৃক পরিত্যাগের শুন 
অন্তহিত হইলে তাহা পরিহাসোক্তি বলিয়াই অবধারণ করিলেন ( দ্থায় 
বিকার মুক্ত হইলে তীহার মুখে হাসি দেখা দিল। হজ্জ! সক্কোচে আছে 
বসন চাপির! সলজ্জহান্তে মৃছ্ষধুর কুটিলকটাক্ষপাতে অনিমিষ নয়নে প্রীককের 

প্রতি চাহিয়া! ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন £-_ 

হে পদ্থপলাশলোচন! আপনি সর্ব-ব্যাপক ও সর্বোর্ধধ্য পুর্ণ। আপনি 
বলিয়াছেন যে আমি কোন অংশে আপনার সহিত. তুলনীয়! নহি। তাহ! 
সর্বাংশেই সত্য । কারণ, নিজানন্দ স্বরূপ অপায় মহিমায় অবস্থান পূর্বক 
আপনি অশেষ গুণের পরিচয়ই প্রদান করিতেছেন । সত্ব, রজঃ ও তম---গুণতরয়ের, 

' নিয়স্তা ও অ্দ্ধার্দি লোকপালগণের প্রেরয়িতা আপনার সহিত, গুণত্রর়ের ক্ষার্ধ্য 

সমূহে আবিষ্টচিত্তা, এবং রূপ-ভোগলালসাপর্ধা,সিত কামান্ধ মূঢ় জন কর্তৃক 
বন্দিতস্চয়ণা, আমার তুলনা হয় কি? আপনাতে আমাতে বে শব মর 
প্রতেদ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

আপনি বলিয়াছেন রাজগণের ভয়ে ভীত হইয়া সমুক্রে যাস করিতেছেন 
তাহ! বধার্থ বটে। কারণ, হাহার চরপত্রর়ে স্বর্গ মর্ভ্য পাতাল জাচ্ছর হইয়াছিল, 
রাগণ হইতে তাহার তয় ম্ভব বৈকি! তবে রজন্তমাদি গুণ-সভূত শব্দ. 

ক্ষার বিবিধ ভাবে বিরাজ করে বলির! তাহা রাজা নামে অন্িহি. য়। 
'াপুনি : মই সকল রাজার তয়ে অগ্থায অযুর সমশ আপনার ' জাঃকরণের 
রে অনা রত শি তব টেপার অনার 

'হুর্থাক আঁপবি দিও, . মিহি, আত্বারাহ ' ভাবা ৭. 
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সমূহেষ কার্য আপনাকে শপর্শ করিতে পাঞ্নে'না'। 'অঁপিদি সেই সুর হইতে 
এত গভীয় প্রদেশে 'অবস্থাম করেন যে, তথায় পৌছিবীয় শঞ্চি'তাঁহীনের, নাই 
আপনি তাহাদের অষ্টা ও নিযস্তা এবং শান্তা । হ্তরাং আপনার শুয় কোঁধা? 
আপনি, খভাবজই গুর্ণরহিত, ছুরধিগদ্য, জ্যোতিশর! জ্যোতিঃসাগরের 
অস্তনিহিত সুগভীর প্রদেশে অনন্ত-শধ্যার শায়িত, আপনি অসীম গাঁ! 
অচিস্ত্য অধ্যেয | 

আপনি যে বঙিরাছেন, ববান্ ব্যক্তিগণের সহিত আপনার নিরন্তর কল, 
তাহা সত্য। বিষয়োস্থুখ কুৎসিত ইন্িয়বর্গই আপনার সেই বিদ্বেষী বলবান্। 
সেই ইন্জিয় চালিত মোহান্ধ সু়গণ আপনাকে প্রভূ-_সেব্য, এবং আপনীরদিগকে 
সেবক বলিয়া চিন্ত। কৰিবারও অবসর পায় না, এইঅস্তই তাহাদের সহিত 
আপনার নিত্য বিশ্লোধ ঘটি থাকে। 

আপনি রাজ-সিহাসন ত্যাগ করিয়াছেন বলায় কিছুই অত্যান্তি হয় দাই। 
কারণ ধাহারা আপনার প্রির-সেধক সেই প্রিক়ব্রতাদি ভর্তবৃদ্দ যখন ঘোর 
অজ্ঞানের আম্পদ বলিয়! রাঁজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করিস্বীছেন, তখন আপনি 

স্বয়ং তাহা! করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 

আপনাধ পাদপক্স-মকবন্দরূপ পরমানন্দ রসে যাছারা! এফিবার রবিমপ্র 'হয়, 

সেই মননগীল মুনিধি এবং আপনার ভক্তগণের আটরণ ও চেষ্টাই ধখন 
অলৌকিক; পণ্ড তুল্য অবিব্কী মানবগণ খন তীহাদেরই কাধ্য কলাপ 
ও আটরণ অধধারণ করিতে পারে না, তখন হে সর্বাস্বাদিন! সর্বাধিপতি 
আপনার কার্ধ্যাধনী যে অলৌকিক, ও চিদ্তার অতীত, তাহাতে আম 
বিচিন্তত। কি? যি 

হে প্রভো! আপনি যে নিষ্িঞ্চনতায় পরিচয় দিয়াছে, াহা ধধার্থই 
বটে! তবে জাপনার কিছু নাই বলিয়া যে আপনি নিষিন, শাহ! নহে 
আপনার 'কৌঁদ 'অভভাব মাই বলিয়াইি' আপনি নিষি্ন ! কারণ পু্াপাদ 
অর্থাদি লৌফপলিগপ আপনাঁকে অত্র ' গুজোপহার--বলি  এদান “ধারিয।' 
গাউন; আপনি "সর বরৈরধধীপাদী--এরাং আপনীখে মার কে? 
আলী: বলিয়াছেন, বরিজগণই ভীপদার্ঠে পেন বডী, ইতি. ভি 
কারণ; এক এক উদ্ধাংও 'ওবিপথিহনিহাছদিখাদি নৌ কখি পর 



সু পিরুস ৈ সলে আপনার স্বপা রা জেল 
প্রেমাপণু করিরা' তাহার! সুখী হরেন, আপনিও তাহারের এজি কৃদা-পরেম, 
প্রদর্শন করেন! তবে যাহার! ইঞ্জি়লেী বব, ফেব তায্রাই 
বুঝিতে পানে না বে, ফালরূপে আপনি তাহাদের সন্থুখে দ্ডারমান]. ,.. 

আপনি জীবকৈ. ষধর্থকামদোক্ষ চতুকির্ঘ ফলই এান বরিয থাকেম। 
আপনি পরমানন হ্বর্ূপ পরমাস্ম'। আপনাকে দর্শন করিবার গত মতিষান্ 
বিবেকিগরণ সাংবাদিক সমস্ত ত্যবহারই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। . আপনান্ন 

সহিত লেব্য সেবক ভাব সব্বন্ধ রক্ষ! করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র কাব্য, 

এবং পরস্পরের অন্ত্রাগের বিনিময় লাতই একধমাত্র লক্ষ্য। অতএব সম 

সন্বন্ধে একাত্ব ্ঃখী নরনারীর পক্ষে প্রাকৃতিক লঘন্ধকে উপেকগা, হরির! 

এই পরমার্থ সন্বন্ধের জন্ত যত্বশীল হওয়াই সর্বতোভাবে কর্তব্য । 

. ভিক্ষুকগণ নিরর্থক আপনাতে প্রেম করেন না। তাহারা হিংসানুদ্ধিকে 
সম্পূর্ণরূপে গরিহাঙগ করত আপনার খশ্বধ্যের বর্ণনায় আনন্দ লাভ করেন। আপনি 

্বীর তক্তগণকেই আত্ম-স্বর্বূপ প্রদান করি! থাকেন, ইহা! অবধারণ কৰিরাই 
আমি আপনাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি। কারণ আপনার ঈবৎ কটাক্ষে থে 

প্রচণ্ড কালের উদয় হয়, তাহার বেগ ইজাদি-লোকপালগণ, এমন কি কমল 

রগ! পর্যন্ত ধারণ করিত্তে পারেন না। কাল শোতে তাছারাও ভোগে যকচিত 
ও বিধ্বস্ত হয়! পড়েন! অতএব আমি যখন তাদৃশ অনন্নাথ ইন্র 'বা 
প্রজাপতি ব্রক্ধাকে পযন্ত উপেক্ষা করিয়া সাক্ষাৎ কালকর্থ! আপনাকে পধিত্বে 
বণ করিয়াছি, তখন শিগুপালাদি নৃপতিগণ বে আমার নিকট নিতাই 

জকিঞ্চিৎকর তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
হে গুদাঞরজ। পতরাজ সিংহ যেমন ব্যাগ্র, তদ্গুকাদি পণুগণকে দূরীভূত 

করদ়, জাপন্ তাগ বলপুর্বাকই গ্রহ করির! থাকে, আপনিও সেইয়প স্বীয় 
শে ধছ নিনাদের দারা জরাসন্ধাদি নরপতিগণকে পলায়নগর করিস -আম্টকে 

ঝর করিয়াছেন।, হে পরদেশ! সেই সমুদ্র রারগণোর, তকে ভীত, হা 
ব্আাগনি সমূজ্রে যাস করিতেছেন, ইহা আপনায় কৌতুক টিবি 

ছে! :... 
উন আদ পৃঃ ওরত, বাতি এবং গদি রাকিব 
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দৃগতিযদ বব রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক আপনার ভীচরণ হর্শন কীষরাই তর 
'খনে গমন করিয়াছেন, 'অবং কঠোর তগন্তায় আপনাকে প্রাণ হই; ক-কৃতার্থ . 
হইয়াছেন? তাহারা ফি আবার. সাধায়ণ ভোগী জীবের ভার এই মায়াদু 
সংসারে পুনরায় ঘোহাচ্ছ্ন হইতে প্রার্ঘনী ফরেন? 

হে তগবন! ধাহারা তবদীর গুণগান শ্রবণ কীর্তনাদি বিধ্টে নিম 
থাকেন, তীহাগ্স! যে অস্তে মুক্তি লাভ করেন, তাহাতে জার সনে দাই। 
কারণ আপনার গ্রীচরণের মহিমা অনন্ত 1 স্বয়ং কমলা এ চরণে আশ্রর লইয়া 
এশবধধ্যপ্নীপে পরিব্যপ্ত হইবদ্ধেন। বিবেকী সাধুগণই আপনার মহিমার পন্নির 
দিয়া থাকেন। অতএব সর্ব-গুগাধার সর্ধ-কল্যাপের আকর তবদীর শ্রীটণ' 
ফমল-সৌরতেন্স একবার আসগ্াগ পাইয়া কোন বিবেফবতী রমগ্ী আপনাকে 
উগেক্ষা করির! নিরম্তয় সংসার ভয়ে ভীত চৈভাদির ভ্তায় তুচ্ছ তোগীর আশ্রর় 
প্রার্থনা! কনে ? 

অতএব হে পরমপ্রিয়! জগতের অধীশ্বর সর্বান্তর্ধযামী বে পরাৎপন্স পরম 
'গু্ুখের ফণামাত্র কূপ লাভে সংসারস্থ সকল জীবেক্স সফল প্রার্থনাই পূর্ণ 
হুইয়া থাকে, সৈই অন্থপম প্রভাবশালী উপযুক্ত পতি আপনাফেই পতিত্বে 
বরণ খরিয়ছি। ধাহার উপ[লন! করিলে সর্থধিধ ছুঃখের অবসান হয়, গেছ, গেছ 
ও থিষয়াতিমান দুরে পলারন করে, যিনি রুপা পূর্বক উপাসকের সম্মুথে 

উপস্থিত হইয়! প্রীচরণ দানে তাহাকে কৃত-কতার্থ করেন, আমার একাস্ত 
প্রার্থনা, দেবতিধযগর্দি বিভিন্ন শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিলেও সেবার পরম 

আশ্ররপ, 'আপনাগ্গ সেই শ্রীচরপ হইতে বেন ছ্চাত না হই, এই কপ 
করুন। 

* হে শক্রনিশ্দন | শিব বিরিকি প্রতি সতামগপে পরিবারিতি আপনার 
' পবিত্র গুণকথ! যে কদিনীর কর্ণ-কুহরে কখন প্রবিষ্ট হয় নাই, হে অচ্যত | 
সেই কাদিনীই আপনার 'উপদিউ গর্ধত, বৃষ, কুছ, বিড়াল ও ভৃতোর ভার 
মারীসেবীবূপতিব্দকে পতিরণে প্রাপ্ত হউক টানা মুড গল ভাবাপয় 
উদ পতিত প্রশোজন। নাই। ' + 

ছে ঘধীকেশ। বে লারী ছিবধীর লগ বরের অপু সাহস অব. 
করে “নাই, এবং. কমনীয় কাত বিন্যমা আপরাকে উপে্ী িরা সায়া. 

ঙ ১ রঃ পরশ 
৪. শি নি রঙ 

৮ এ তর 
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মাদববেই গতি জামে আপঞ্ত, হয়, যেই কামিনী: প্রকৃত তান ও-বিশুষ্ধ-চি্। 
ফারণ,, খাহিগে বব, 'খশ্রু, রোদ, দখ ও কেশাদি এবং ভিতরে মাংস, জঙ্থি, 
বত, ক্কর্ণি, বিষ্ঠা, কফ, চারার রারানিপ্রারারিগি হার 

পুরুষকেই 'জগাভিলাবে ভজন! ফকিয়া থাঁকে। 
টনুলঞউটিনব রন সনির নত 

বিরাজ করেন, তখন আমাতে আপনার চিত্ত আসক্ত হইবার কোন 'কাগণ 

নাই। কিন্তু 'আমার চিত্ত ভবদীজ চরণকমলে নিত্য অন্ুযক্ত থাকে! এই 
অনন্ত বিশ্ব-দূংসানের শ্রীবৃদ্ধি কামনার আপনার ইচ্ছাকৃত রজোগুণেকরর আতিশব্ে 
বখন আহার প্রতি ক্বপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, গা জানিচ উনি পান দাতা 
উপরই আপনার অন্থগ্রহ বত হয়! 

হে নধুহ্দন ! প্অন্ত' টুল নী রর বুনন 
বলিমা আমার প্রতি যে অযাচিত উপদেশ প্রদান করিকাছেন, তাহাকে আমি 

মিথ্যা বা অনাবশ্টাক বলিয়! মনে কবি না। কারণ ভীম্ম কাশীরাজের কন্াঅয়কে 

বলপুরর্বক হরণ করিলেও তাহাদেব মধ্যে অন্বা শবের প্রতি অন্ুবাগিনী হইপ্বাছিল 

বলিয়৷ শুনিয়াছি। অতএব বর-প্রার্থিনী কণ্তার প্রেম কোন পুরুষ বিশেষের 
প্রতি যে প্রযুক্ত হয় ন!, এমন কথা বলা যায়না । সেইজস্ত আমার প্রতি 
আপনার এ উক্তি আদৌ অসঙ্গত নহে। 

দ্বেৰী কক্সিদী এই বনে্তিতে ইহাই বলিলেন বে, পু হইতেই আপনা 
প্রতি আমার অনুরাগ অন্গিয়াছিল। সেই জন্তই অন্ত সমুদয় রাজগণ মধ্যে 
আপনাকেই জীবন যৌবন অর্পণ করিয়াছি। আমি দ্বিচাবিণী নহি। আমার 

মন প্রাণ পূর্বেই আপনাকে অর্পণ করিয়াছি, আমার বথাসর্বন্ব পুর্বেই আপনি 
হরণ করিয়াছেন, আমার দেহটাকে হরণ কবিয়াছেন পরে । বাজগণের মধ্যে 
জডুলশক্তিশালী ক্ষপ্িয় আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি । 

বেহেতু, পন্গিণীত। পত্বী বদি পর্পপুরুষে আসক্ত হয়, তবে তাহার চিত নিত্য 
নৃতদ পুরুষের প্রতিই ধাবিত হইয়া থাকে। তাদৃশী পুংস্চলী বা ব্যতিচা্গিণী 
কাহ্নীকে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পদ্থীরপে গ্রহণ করেন দা। সেই গ্রীন 
ছিচানগিণী পরীর সইবাসে ভর্তার 'উভ্তর লোকই বিনষ্ট হয়। তিদি ইহ ও 
শরলোকে। একাকী গুছ অভুতব করি! খাকেজ। : 

[১৮] 
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। গ্রীক তীহার পুর্বোক্তরূপ বাক্যে আনন্দিত হইয়া ঘলিলেন, হে রাজপুজি | 
তুমি প্রকৃতই সাধ্বী বটে। €তামার এই সমুদয় ফখ। গুনিবাঁর অন্তই আদি 
তোমার সহিত পরিহাস করিতেছিলাম। আমান কথার যেয়প ভাবব্যাথ্য। 
করিলে তাহ এররূপই বটে। 

ছে কামিনি! তুমি সকল মঙ্গলেরই অুপারী ! সর্ঃংসারিক সুখের হেতুভৃত 
যাবতীয় কামনান্স নিরসনার্থ আমার নিকট যাহ! যাহ প্রার্থন! করিয়াছ- 
প্রতি একাস্ত ভক্তিবলে তোমার সেই সেই প্রার্থন৷ নিত্য পুর্ণ হইবে। 

হে নিশ্পাপে! . এই প্রকার বিপরীত বচনেও বখন আমার প্রতি তোমা 
ভক্তির অন্তথ! হয় নাই, তখন তোমার পতি-প্রেম এবং পাতিব্রত্য কত গভীর 

তাহ! আমি উপলব্ধি করিয়াছি। আমি জীবকে সংসার ক্ষেত্র হইতে মুক্তি 
দিয়া থাকি। কিন্তু গুরুতর তপন্তা ও ব্রতাদির অনুষ্ঠানে আমার আরাধনা 

করিয়াও যাহারা আমার নিকট কামভোগ প্রার্থনা করে, প্রক্কত পক্ষে তাহারা 

আমার, মায়ায় মোহিত ! 

হে মানিনি। ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তির পূর্ণ মস্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়া 
যাহারা কেবল বিষর সম্পদই কামনা করে, সর্ধ-সম্পদের আকর, আমার 

সাক্ষাৎকারের আকাঙ্ষা করে না, তাহার! প্ররুতই মন্দতাগ্য। কাবণ, 
শুকরাদি অতি নিক্কষ্ট যোনিতেও জীব তোগ-বাসনা চরিতার্থ করিয়া! থাকে । 

বিষয় নরকেরই অন্ুরূপ। যেহেতু, বিষয়,ও নরক একই উপাদানে নির্মিত। 
বিষয়াভিলাধী ভোগী ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হুইয়া নয়ককেও ভোগের বস্ত বলিয়া 
অবধারণ করে। চাঙা রা নিত রি রা রর 
থাকে। 

হে গৃহ্শ্বরি! ডি নিক্া্ লে নিযস্তর বেরপ আমার সেব! করিতেছ, 

তাহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। তুমিও সংসার অতিক্র 
করির! বিশেষ কল্যাণ লাভ করিবে, লঙ্গেছ লাই। বাছাদের অসদভিগ্রার 
থাকে, পল্সের উপকান্স বা প্রয়োজনের প্রতি দৃি মা করিয়া কেবল নিজের 
ইত্জিয ব!'তো়াবাসন ছরিতার্থের জন্তই ' লালারিত হয, তাহাদের পক্ষে তোমার 

' ভার এরপ বকান্তিক সেবা! একান্ত অসম্ভব । 
' হে মানিনি! আমার ভাজ, হলিভাগণের সনে, গাম, ছায/এপটিনী 
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ভারা, জমি আগ ছিভীর দেখি না। ' তোমার বিবাহকালে পাপি-গ্রহপ প্রত্যাশার 
শৌধ্য বীর্য গাভীরধ্য সম্পন অনেক নৃপতি তথায় উপস্থিত ছিসেন, কিন্ত ভূমি 
লোক যুখে আমার সম্গুণের কথ শ্তনিয়াই জামাতে আত্ম-সমর্গণ করিয়! 
সমুদয় নৃপতিকে উপেক্ষা ফরত অতি গোপনে ব্রাঙ্গণের ছারা আধার নিকট: 
সংবাদ পাঠাইয়াছিলে । 

তেমার অগ্রজ ভ্রাতাকে ঘুন্ধে পরাজয় করিয়া তোমার সমক্ষেই তাহাকে 
বিরূপ করিয়াছিলাম ট পন্নে অনিকুদ্ধে বিবাহোৎসবকালে দ্যুত সভায় তাহার 
জীবন পর্যস্ত নষ্ট ফরিয়াছি। কিন্তু পাছে আমার মনে কোন কষ্ট হয়, এজজ্ 
বিয়োগ ভয়ে তুমি তোমার ত্রাতত শোকের কোন চিহ্ুই আমার নিকট প্রকাশ 
কর নাই।' কোমল হৃদয়! রমণী হুইয়াও আমান বিরহ ভয়ে বীরের জলা 
অনায়াসে সে শোক লহ করিরাছ। আমার প্রতি তোমার এ অতুলনীন্ 
প্রেমাধিকোর জন্ত আমি তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার পূর্বক অশ্রিশোধ্য 
প্রেমখণে আবদ্ধ হুইয়াছি। 

অধিক আর কি বলিব?_”কল্য বিবাহ হইবে।” বলিয়! অতি বিচক্ষণ 

ছুতের দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়াছিলে ; কিন্তু তোমার প্রার্থিত বথ! নময়ে যাইতে 
বিলঘ' হওয়ায় সংসারকে শৃন্তমর় বোধ করিয়া, পাছে শিগুপালাদি কেহ, আমায় 
উৎমর্গাকৃত তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে, এই ভয়ে জীবন পর্যযস্ত পরিত্যাগে কৃত- 
সংঙ্ক্ল হুইয়াছিলে! অহ]! “তোমার কর্ম তোমাতেই থাকুক; তাহার 
প্রশংসা! ব্যতীত সে খণ প্রতিশোধের ক্ষমতা আমার নাই ! 

এবং সৌরত সংল!পৈর্ভগবান্ দেবকীস্থৃতঃ। 
স্বরতো৷ রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্ ॥ 
অথান্তাসামপি বিভূর্গহেষু গৃহবানিব। 

, আঝশ্থিতে। গৃহমেধীয়ান্ ধর্ম াল্লোকগুরুত্থবরি ॥ 
গুকদেব বলিলেন, হে নরনাথ ! ভগবান্ দেবকীন্থৃত ভীষণ স্বয়ং আম্মাদ।ন 

ও পূর্ণকাম হইলেও মায়া-মোহিত নরলোকের সংসারানন্দের আদর্শ প্রদর্শন 

অন্ত আপনাকে হীন করিরাও রুক্ষিণীয সহিত নুরতালাপে আনন্দা্ছতব 
করিতে লাগিলেন। | 

জগগুর লোকনাথ বিতু শরীক এই এরকারে রূঝিনী় ভার আস্তানা বনিত! 
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সমূহের গৃহেও গৃহীর ভার গৃহস্থের অনুঠের ধর্ম সমূহ পরাতিখালনে গহাদেক 
সহিত প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন । 

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন! ককের পূর্ববোন্ত বনিভাগশ . প্রত্যেকে 
দশ দশটা কছগিয়! পুত্র প্রসব করিকাছিলেন । রিল িকাযারারা 
ও গুণে কোন অংশে ন্যুন ছিলেন না। 

কুফবাস্তা রাজ-নন্দিলীগণ প্রত্যেকে প্রাণকান্ত শরীরকে নিরপ্তর আপনা- 
ঘেক্স গৃছেই অবস্থান কন্গিতে দেখিতেন। তাহাদের প্রত্যেকেই খুবিতেন যে, 

ভ্রুণ তাহার গৃহ ও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। অন্ত ফোন বনিতার গৃনে 

কখনও গমন করেন লা । এবং তাহার সহিত প্রেম সম্তোগেও ₹ঝের কখনও 

বীতরাগ নাই। 
কামিনীগণ কৃষের পরমানন্দ স্বরূপ পরমভাব সং্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকাক 

প্রত্যেকেই আপনাকে কৃষ্ণের একান্ত প্রিয়-পাত্রী বলিয়া মনে করিতে 
লাগিলেন। 

ভগবানেৰ পক্মকোষ-সদৃশ স্চারু বদনমণ্ডল, কর্ণায়ত লোচনছর” আজাঙ্ছু- 

লদ্িত ভুজধুগল, সুমধুর হান্ত সহকারে সপ্রেম নিরীক্ষণ এবং মনোহর পরিহাস 
বাক্যে সম্পূর্ণ আকৃষ্ট দয়া রমলীগণ স্ব ত্ব হেলালীল! হান্ত-বীক্ষণাঁদি বিভ্রষ 
সারা আত্মানন্দে পপবিপূর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ বিভূ 'শ্রীকুষ্ণের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে 
বহু চেষ্টা করিরাও কোনরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। 

গুড় হান্ত বিশিষ্ট কটাক্ষের দ্বাবা অভিব্যক্ত মনোগত অতিপ্রার সমূহ ও মনোহ্গ 
ক্রঘুগলের সঞ্চালনে প্রকাশিত স্থুরত মন্ত্রণার উচ্চৃত্খলত| বা! গ্রগল্ভতা রূপ ম্যদ 
শরাসনে প্রযুক্ত অনঙ্গবাণে সেই যোড়শ সহম্র বনিতা৷ তগবান্ শ্রীককেন 
মনোমধ্যে কামভাব উদ্দীপনে সমর্থ! হন নাই। 

রঙ্মাদি যাহাকে অবধাবণ করিবার উপার নির্ণকক কর্গিতে পারেন নাই” 

রুষ্চকান্ত। কীমিনীগণ উত্তরোত্তর পরিবন্ধিত অনুরাগপূর্ণ ছাগু, ' কুটিলকটাক্ষে: 
অবলোকন ও নবীন সঙ্গমে নিত্য নুতন ভাবের জঙ্থপ্রাপন! এবং তাহার সঙ্গ 
লালসা উত্ফট (ইচ্ছার সেই রমাপর্তি বিষুফে অনারাসে পত্ধিরগে প্রাণ 

হুইর়াছিলেন। 
বনিতাগধ প্রত্যেকে শড় শড় দাদীতে পতিতা থাকিলে লি দি 
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' ঘনর্ধ)' সতত নিজেনাই সম্পন্ন করিতেন। শ্রীক্কে জাগছন 'ধাঙগিতে ফেখিলেই 
আগ্রহাতিশজে শশবান্তে অঞ্জে গমন করিয়া তাহাকে মণিসুজাখচিত' নহার্ধ্য 
জুকোমল আসন প্রদান করত পাভার্থা দানাস্তয় তাহার পগ প্রক্ষালদ বাইয়া 
দিতেন। অনন্তর ভারুল, দান পূর্বক: । গাদ-সন্বাহনে- তাহার অনাপনোরদ 
করাইয়া! টামর ব্যজনে আনন্দিত ও মাল্য চন্দনাদি দ্বারা; পুজার্চনা করিয়া; 
তাহাৰ অঙরাগ বৃদ্ধি করিতেন। স্ুগন্ধীকৃত অত্যুত্তম সলিলে তাহাকে জান 
করাইয়। সাহার গান্র মার্জনা, 'পরিচ্ছদ পরিধান ও অত্যুত্তষ প্রসাজ ঘিবিধ 
তক্ষ্য ভোজ্যাদি-প্রদান কার্ধেজ তীহারের আনন, উৎলিয়া উঠিত.!.. কেহ দায়, 
উপর পতির সেব৷ কার্যের ভারার্পন করিতেন না। 

(৬)- 



দেবধির দ্বারক। দর্শন । 

প্র কর্তৃক নরকান্থরের নিধন এবং তিনি একাকী বহ সহ ভর 
পাি-গ্রহণ পূর্বক লীল! করিতেছেন, গুনিয়! দেবি নারদ তাহ! দেখিবায় জন 
স্বায়কায় উপস্থিত হইলেন। 

দেবধি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! বিনি একটা মাত্র 
গে অবলম্বন করিয়া! অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি বোড়ীশ সহত্র কামিনীর পৃথক 
পৃথক যোড়শ সহশ্র গৃহে এক সময়ে উপস্থিত হুইয়া কি প্রকারে গার্ছস্থয-ধর্শ 
করিতেছেন! ইত্যাদি চিন্তা করিয়া! অতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হুইয়! সমুতরুক- 
চিত্তে দ্বারকায় উপনীত হইলেন। 

দ্বারকায় উপনীত হইয়া তাহাব শোতা! দেখিয়৷ অতিমাত্র বিশ্মিত ও পুলকিত 
হইলেন। দেখিলেন ফলপুম্প পরিশোতিভ দ্বারকার বন, উপবন ও উষ্ভান 
সমূহ পক্গীকুলের কাকলি ও অলিকুলের বস্কারে আমোদিত হইতেছিল। 

প্রফুল্ল কমল, ইন্দীবর, কুমুদ, কহুলার ও উৎপল সকলে পরিব্যাপ্ত 

জলাশয় সমূছে হংস ও সারলগণ উচ্চকঞ্ঠে কলধরনি করত জ্রীড়া 
করিতেছিল। 

শ্কটিক ও রজতময় অভিনব লক্ষ লক্ষ প্রাসাদে মহামারকতের চায় অপূর্যব 

ওঁজ্ল্য বিশিষ্ট বর্ণ রত্বময় বিচিত্র পরিচ্ছদ সকল শোভা পাইতেছিল। 
পুরীমধ্যে সুপ্রশত্ত রাজপথ, চতুষ্পথ, চত্বর, বিপণিশ্রেণী, অতিথিশালা, 

ঘ্শাশালা, উর 

স্থানে শোডা পাইতেছিল। 
রাজপথ, আপণ (হষ্টা্দি পণ্য বিক্রয় স্থান) বীথি (গৃহ সংলগ' তথয) 

ও গনেহগী (গৃহহবার-বেদিক! ) প্রতৃতি স্থান নিত্য জলসিক্ত ও উত্তদরূদে ধোন: 
হইত। এবং পত পত শবে উভভভীযমান ধ্বজ পত়াকাদিয আবরণে ছারকাপুরে 
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দিবাফক্ও প্রচণ্ড কিরণ দানে সমর্থ হইডেন মা। ভ্রীহরির অধঃপুষ্ব ঈচনার 
বিশ্বকর্মা বেন তীহার লমুদয় নৈপুণ্যের আদর্শ পরাকাা প্রদন করিয়াছিলেন। 
ইন্জাদি-লোকপালগণের বহুল প্রশংসিত ভ্রীকফের যোড়শ সহহ্র পন্থী যোড়শ 
সহ" গৃহ পরিশোতিত অনির্বাচনীয় রর সম্পদ তৃষিত অন্তঃপুর মধ্যে উপস্থিত 
হইয়া দেবধি দাদ প্রথমত: একটা গৃহে প্রবেশ কক্গিলেন।' 

গৃহটী প্রবালপত্তে পদ্িশোতিত, বৈহ্ধ্য মণিফলফে লদাচ্ছাদিত ! অতাপ্তরস্থ 
শ্রাচীর (দেওয়াল) সমূহ ইন্্রনীলমর (মণি) ধিলেপনে এমনই শ্চ্ছ যে, 
তিত্তির বহির্ভাগের ওজ্জল্য ও জ্যোতিঃ কিছুতেই ম্লান হইত না। 

বিশ্বকর্শ! নির্সিত মুক্তামাল! বিলদ্বিত চক্রাতপ) গ্জদস্ত নির্গিভত জাসদ ও 
উৎক্কষ্ট মণি সমূহে খচিত পব্যক্কে প্রত্যেক গৃহ সুসজ্জিত ছিল। 

অনুপম বেশভূষায় সঙ্জিতা নিষ্ষকটী- হেয়ছারালন্কৃতা দাসী সমূহ এবং 
ফঞ্চুকোকফীয ও মণিময় কুগডলধারী উৎকৃষ্ট পরিধের বন্ত্র পরিহিত গুঁসজ্িত 
পুরুষগণ পরিসেবিত তাদৃশ তবন দর্শনে দেবধি দার়দের আনন্দের সীমা 
গনছিল না। 

দেখিলেন, কমর প্রদীপ সমূহের দীপ্তিতে গৃহ আলোকিত ! এবং গুস্তের 
অগ্রভাগ হইতে প্রসারিত বক্র দারুময় বড়ভী সমূহের উপর উপবিষ্ট শিখীকুজ 
গবাক্ষ দ্বার বহির্গত অগুরু ধু দর্শনে নবীদ নীরদ বোধে আনন্দে নৃত্য করত 
কেকারব করিতেছিল। 

দবেঘধি ভবনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিগেন,। কক্সিণী দেবী 
আপনার সমবরস্ক ও আত্মন্তুল্য রূপ-লাবগো দেদীপ্যমানা সহত্র দাসীতে 
পর্গিবৃত হইয়া! খ্র্ণদণ্ড চামর ব্যজন দ্বাবা সাত্বতপতি শ্রীরষ্ের সেখা 
করিতেছেন। 

ধার্শিক চূড়ামশি ভগবান্ শ্রী মারদকে সহসা গৃহ-প্রবেশ করিতে ধেথিবা- 
মাত্র, তৎক্ষণাৎ পর্ধান্ক হইতে গাঞ্জোখান কিয়া কিরীট-শোডিত বন্তক ভূতলে 
লুঠম পূর্বাক তীহীর চরণে প্রণাম করিলেন, এবং কতাজলিগুটে অতি বিনীত 
ভাবে নিবেদন করিয়া তাহাকে শ্বীর আসনে উপবেশন করাইলেন। 

ধিনি জগৎ সংসারের আগ্লাধাতম "ও তক্তগণের একমান্জ গতি, তিনি জাজ 
নাদের পর্ণ ধৌত ফরিক্া নেই পাদোধক স্বর মন্তকে ধাপ কগিলেন? :  ' 
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. কাহার জীচাণ দিত পিত্ত বারি গঞ্গাসামে খসত কই হিজগতোপবিরতা 
চিট বিরান ধারণ কায): ন্যখ্যদেব;-_. 
খই -সখ নামের সার্থকতা. প্রতিপাদন হারিলেদ। 

সর্ধ-নঞ-প্রবর্তক .পুরাঁণথধি মরসখা লারারণ 'শাঙ্্োক্ত ,-বিধানে 'দনেবধি 
নারদকে অভিবাদন ' ও পুজা করিরা' অমৃত-বহিলী শ্বললাক্ষরা! কথাক্স কুশল প্রশ্ন 
করত রলিলেন, হে প্রভো! এক্ষণে আপনার কি ক্ষার্ধ লম্পন্ন হরিতে 

ছইবে, তাহা! আমার বলুন । 
দেবধি বলিলেন, হে প্রভো! আপমি লোক .সুহে্প অধীশ্বর! সরল 

প্রক্কতি সাধুজনের প্রতি সৌহার্দ প্রকাশে তাহাদের উপক্ষান্গ এবং আমাদেনস স্যার 
খল-প্রক্ৃতি পরাপকারী হষ্টগণকে শিক্ষা গ্রদান উপলক্ষে দমন করার আপনার 
কোন রৈধমোত্স খরিচয়ই দৃষ্টি হয় না। আপনি বিশ্ব-্রদ্ধাণ্ডের জীবগণকে 
স্থিতি ও পালন দ্বাপ্সা ঘুক্তি প্রদানের নিমিত্ই ম্বেচ্ছাধীন দেহ ধারণ রিয়া 
ভূঙলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আপনি যে বিবিধ লাম ও ভাবে জগতে পরিকীর্তিত 
তাহা আমি বিলক্গণ অবগত আছি। 

হে নিখিলঙজনশরণ! অন্ভ অপূর্ধ্ব সৌভাগ্যবলেই গবদীর চরধ-যুগাল 
নয়নগোচয় করিয়। জগ্ম সার্থক করিলাম। এ চরণের সাক্ষাৎ লাভ “সহসা! 
ক্বাহারই ভাগ্যে ঘটিয়! উঠে না। সর্বজ্ঞ ব্রন্ধাদি লোকপালগণ -বিশেষ বদ্ধ করিয়া 
বে শ্রীচরণপদ্স হুদরে ধারণ করিয়াছেন মাত্র : হে অনাথশরণ। আমার প্রতি 

আপনি এই 'অগ্ুগ্রহ করুন, হুন্নতিক্রম্য সংসার-কৃপে পতিভ জনগণেক্স একমাত্র 
অব্গঘন শ্বরূপ,_অখিল জীবের মুকিপ্রদ যে ভবদীযর় চরণকমল, ডাহা 

চিন্ত। করিয়াই বেন আমি চিরদিন বিচরণ,ফরিতে পারি /-.কখনও যেন ও, চরণ 

বিস্থৃত না হই। 
'চেবরধি নারদ এইকপ বলিয়া যোগেশ্বরেছর  তগবান্ ভীক্চফেন় 'নির্বচনীয় 

যোগমার! সন্র্পন কামনার সেই গৃহ হইতে বৃহিগগত হইয়। তাহার অপর এক 
ঝনিতার গৃহে 'প্রন্থেশ করিলেন। তথায় গ্রবেল করিবাদাবর,গ্লেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রিষন ভার্যাকে লইয়া উ্ঘরের সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেছেন।, জারদকে 
উপহিরে দেখিয়া, যেন.এইমাত্র তাহার সহ্তি, প্রথম সাক্ষাৎ হর) এটুরিপ ভাবে 
স্যন্রষে গাহ্যোখান কির! বাবিছিত জাতিবাদন পুর্বাক বিলের প্রকারে ভীহার 
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আঅডিউ শে এল ৫টি পরী ০০০ জহওিউএচিনএটিন এউ। 

উ্ভীর্ঘন। এবং- অশেষ তক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক আসনাদি প্রদানে শ্রন্থধির 
ধঘথোচিত সৎকার করিলেন। অনপ্তর যেন কিছুই জানেন না এইকপ ভাবে 
তাহাকে" বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি কি অভিপ্রায়ে কতক্ষণ এখানে 
আগদন করিকাছেন? আমর! অতি সামান্ত ব্যক্তি__.আপনি মহামনা, আপনার 
কিছুরই অভাব নাই। ঃমামাদেব দ্বারা আপনার কোন আশ! পূর্ণ হইবার 
সম্ভাবনা নাই! তথাপি হেব্র্দণ! আপনার মনোভিলাষ প্রকাশে আমাদের 
জন্ম সফল করুন। 

শ্রীকষ্ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে দেবধি বিশ্মিত হইলেন, এবং তথা হুইতে 
গাত্রোখান করিয়া তুক্ষীভাবে অন্ত গৃহে প্রবেশ কবিলেন। 

তথায় গিয়া দেখিলেন, গোবিন্দ শিশু সন্তানগুলিকে আদর যত্ব করিত্যছেন। 

তথ! হইতে আবার অন্ত গৃহে গিক্া দেখিলেন, শ্রীরুঞ্চ দ্বানের উদ্যোগ 
কবিতেছেন। 

দেখিলেন, কোন গৃহে পঞ্চ মহাযজ্ঞ।দির অনুষ্ঠানে আহবনীয়াদি অগ্রিতে 
হোম করিতেছেন; কোথাওবা ব্রাহ্ণগণকে ভোজন কবাইতেছেন, কোথাও 
বা যজ্ঞাদি কাধ্য সমাপনান্তে ব্রা্গণ ভোজনের পব স্বপ্ং ভোজন করিতেছেন । 

কোথাওবা বাগ্যত বা মৌনী হইয়া! পবক্রক্দের নাম জপ পূর্বক সন্ধ্যা 
করিতেছেন। কোথাঁওবা বর্ম চর্ম ও ক্ক্পাণ হন্তে অসি বিদ্াব স্থলে উপস্থিত 

হইব কখন অর্খে, কখন গজে, কখন বা রথে আরোহণ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ 
্তরীড়ার্থ বিচবণ করিতেছেন। আবার অন্য গৃহে প্রবেশ কবিয়া দেখিলেন, 

শ্রীক্চ পর্যক্কে শয়ন করিয়া! আছেন, স্ততি-পাঠকগণ তাহার স্তব করিতেছে । 
কোথাও গিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবাদি মন্ত্রিগণেব সহিত বসিয্া কোন 

গভীর বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেছেন, কোথাওব! অপূর্ব রূপ-লাবগ্যবতী বারাজনা- 
গণের সহিত জলঙ্রীড়৷ করিতেছেন ! 

কোন গৃহে গোবিন্দ উত্তমরূপে অলম্কত গাঁভী সমূহ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণে দান 
করিতেছেন। এবং ইতিহাস, পুরাণ, শাস্তিহ্ক্তাদি পবিত্র পুণ্য-গীত সমূহ 
শ্রবণ করিতেছছেন। 

তথ! হইতে 'অন্তত্র গিক্স৷ দেখিলেন, মদনমোহন প্রিয়-ভার্য্যাসহ হান্ড কৌতুক 
রসে আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। কোন গৃহে তিনি ধর্মের অনুষ্ঠান 

[১৭] 
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করিতেছেন, আবার কোন গৃহে অর্থ সংগ্রহ ও ভোগ চেষ্টায় ব্যাপৃত 

আছেন! 

কোন গৃহে প্রককৃতিক্ন অর্ভীত পরমপুরুষ সর্ধাস্তর্ধামী পরমাত্মার চিন্তায় 
নিমগ্ন; আবার কোন গৃহে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি কাম্য বস্ত প্রদানে ও পাদ 

সম্বাহনাদি ঘারা গুরুজনগণের সেবা করিতেছেন ! 
কোথাও কাহারও সহিত বিবাদ, আবার কোথাও কাহারও সহিত সঙ্থি 

করিতেছেন। কোথাও বলবামের সহিত মিলিত হুইয়া সাধুগরণের শুভ চিন্তায় 
ব্যস্ত আছেন। 

কোন মহিষীর গৃহে গিয়া দেখিলেন, শ্রী পুত্রকে উত্তম পাত্রীর এবং 
কন্তাকে উত্তম পাত্রের সহিত বিবাহ প্রদান ও তীহাঁদিগকে যৌতুকাদি প্রদানার্থ 
বিবিধ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার বাস্ত আছেন। 

আহা! যোগেশ্বর বাস্থদেবেব পুজরবধূ আনয়ন বা কন্তাকে পতিগৃহে 

প্রেরণ বা আনয়নের উৎসব দেখিয়। তখন লোকের কত বিম্ময়ানন্দেরই 
সঞ্চার হইত ! 

বছ দক্ষিণান্তক যজ্ঞেব অনুষ্ঠঠনে কোন গৃহে শ্রীকৃষ্ণ স্বগণ বিশিষ্ট দেবতা- 
গণের অর্চনা এবং কোথাওবা কূপ, আরাম ও দেব-মন্দির/দি ছারা প্রচুর 
পুর্তকর্ম্বের অনুষ্ঠান কবিতেছেন। 

কোথাও নিদ্ধুদেশজ উৎক্ট অশ্বে আরোহণ পূর্বক যছুগণে পরিবৃত 

হইয়া মৃগয়ায় আদ্ধাদি কার্ধ্যে ুদ্ধ-মাংস পণ্ড সমূহ বধ করিতেছেন। 
কোথাও মন্ত্রীদিগের গৃহ এবং নিজেব অস্তঃপুরের গুঢ় রহন্ত অববারণ জন্ত 

প্রচ্ছন্ন বেশ ধারণ পুর্ব্বক যোগেশ্বর নহাপুরুষকে ইতস্ততঃ বিচরণ কবিতে দেবিয়া 
নারদ বিস্মিত হইলেন। 

মানবলীল! করিবার জন্ত অবতীর্ণ ভগবানু শ্রীরুষণের তাদুশ অচিস্ত্য শক্তির 
অনির্বচনীয় বিকাশ দর্শনে বিশ্মিত নারদ ঈষৎ হাতত করত সর্বাস্তরধ্যামী 
শ্রীকঞ্চকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন!” হে যোগেশ্বর ! যোগেন্্রগণ ও মায়া- 
শক্তি সম্পন্ন ব্রন্ধাদি-লোকপালগণ ধাহার সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন না, কেবল 
ভবদীয় চরণকমল (সব ফলেই আমার মনোমধ্যে উদিত» আপনার যোগৈশর্যের 
স্বরূপ আজ আমি প্রত্যক্ষ করিলাম। 



[ ্বারকালীল। ] নিকফ। ১৪ 
সিসি সি, সই এনএ ইজ 

হে"দেব! অনুমতি করুন, এবাব আমি এখান হইতে বিদার লহইয়! 

আপনার পকিভ্র-বশো-পরিব্যাপ্ত লৌকসমূহে আপনার ভুবন-পকিত্র-লীলা গান 
করিয়া ভ্রম করি। 

তগবান্ শ্রীকুষ্ষ বলিলেন, হে বরঙ্ণ! আমি ধর্শের উপদেষ্টা এবং কর্তা, 
শৃতরাং অন্ুমোদক ॥ কারণ জগৎকে ধর্মের অনুষ্ঠান প্রণালী শিক্ষা! দিতে 
হইলে আপনাকেও তাহার অনুষ্ঠান ও নিয়ম-পন্ধতির অধীন হইয়! কার্য 

করিতে হয়; এজন্য হে পুত্র! আমি তোমায় এরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছি 
বলিয়া ছঃখিত হুইও না। তুমি আমায় জান, আমিও তোমায় জানি £ কিন্তু যে 

জন্ত আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, তাহা! সম্পাদন করিতে হইলে, ধর্ম-সঙ্গত নিয়মের 
অধীন হুইয়৷ চলিতে হয়। আপনি আচবণ না করিলে জীবকে শিক্ষ। দেওয়া যায়: 

না। অতএব হে পুত্র! আমি তোমার পিত! হইয়া এরূপ আচরণ করিয়াছি 

বলিয়া হঃখিত হইও না। কারণ, আমি এখন নবলীলা করিতেছি । মানুষের 

যাহা কর্তব্য আমায় তাহার ষোল আন! আচবণ করিয়! দেখাইতে হইবে। এখন 

তুমি নাবদ নও, আমিও তোমার পরমপিতা নহি! এখন আমি গৃহী, তুমি 
গৃহীব পরম পুজ্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ! 

শুঁকদেব বলিলেন, হে রাজন! গৃহস্থগণেব অবস্তা করণীয় পরম পবিত্র 

উত্তম ধর্ম সমূহের অনুষ্ঠানে সকল মহিষীর গৃহেই বিবাজমান একমাত্র শ্রীরুষ্ণকেই 
দেবধি নারদ সম্যকৃরূপে অবলোকন করিন্েন। 

দেবধি নারদ কৌতুহল পূর্ণ হৃদয়ে অনস্তবীর্্য ভগবান্ শ্রীরুষ্ণেব যোগমায়ার 
তাদৃশ অচিস্ত্য শক্তি-প্রতভাব বারম্বাব অবলোকন করিয়া বিশ্মক্নে অভিভূত 
হই! পড়িলেন। | 

দেবধি নারদ ধর্মার্থ-কাম্য বিষয়ে একান্ত শ্রদ্ধাবান্, ভগবান শ্রীরুষ্ণ কর্তৃক 
সম্পৃজিত হই হুষটাস্তঃকবণে তাহাকে শ্মরণ কবত বথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। 

এবং মনুষ্যপদবীমন্বর্তমানে! নারায়ণোইখিল ভবায় গৃহীতশক্তিঃ | : 
রেমেহঙ্গ যোড়শসহন্রববাক্ষনানাং সব্রীড়সৌহৃদ নিরীক্ষণহাসভুষ্ঃ ॥ 

নিখিল সংসাবের মঙ্গল-কামনায় প্রয়োজন মত বিনি নানা মুর্তি ধারণ 
করিয়া আবিভূতি হইয়। থাকেন, সেই পরাৎপর নারারণ সম্প্রতি মন্গয্যদেহ 

ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়! এই প্রকানে রূপ-লাবপ্যবতী যোড়শ সহ পরীক্য 



১৪৮ শ্রীকফঃ। [ হ্বাবকালীলা ? 
আছ | ৯ নিস পি ০ 

সবজ্জ-প্রেমপূর্ণ হাস ও আনন্দ-বিস্ফারিত নয়নের অনুরাগ ভর! দৃষ্টিতে পরম 

সেবা প্রাপ্ত হইয়া! যথোপযুক্ত বিহার করিয়াছিলেন । 

যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্তববৃতিহেতুঃ কর্াণ্যনন্ত বিষয়ানি হরিশ্চকাব। 
যন্তত্র গায়তি শৃণোত্যন্ুমোদতে ব। ভক্তিরবেস্তগবতি হৃপবর্মার্গে ॥ 

এই বিশ্ব-সংসারের উৎপত্তি স্থিতি এবং প্রলয্নের একমাত্র হেতু স্বরূপ 

ভগবান্ শ্রীহরি যে সমস্ত অসাধারণ লীলার পরিচয় দিয়াছেন, মানব যদি তাহা 
কেবলমাত্র শ্রবণ, কীর্তন ও অন্থুমোদন ( অর্থাৎ তাহা হৃদয়ে ধারণ পূর্বক 

তাহার প্রশংসার আত্মহারা হইয়া পুনঃপুনঃ শ্রবণ কীর্তন) করেন, তাহা! 
হইলে তাহাব আব সৌভাগ্যের সীমা! থাকে না। এবং মোক্ষদাতা। শ্রীহরিতে 

তাহার অচল! ভক্তি জন্মে 

*(০)- 



স্ীকফের নিত্য কৃত্য 

শুঁকদেব বলিলেন, হে নবনাথ! নিশাবসানে কুকুটগণ উচ্চকঠে রব 
করত উষার আগমন বার্তী ঘোষণ| কবিতে উদ্ভত হইলে, পতি কর্তৃক গৃহীতকণ্ঠা 
মাধব পত্বীগণ বিরহ ভয়ে কাতর হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে 
লাগিলেন। * 

পাবিজাত বনের পুষ্প সৌরভে আকুল হইয়া! ভ্রমরকুল বন্ধার করিলে 
পক্ষীসকলও জাগ্রত হইয়া রাজ-রাজেশ্বরের নিদ্রাভঙ্গোপলক্ষে বন্দিগণেব 
স্তুতি পাঠের স্তায় যেন শ্রকঞ্চকে জাগ্রত কর/ইবার জন্ত উচ্চৈঃস্বরে কলরব 
করিতে লাগিল! 

বিদর্ভ-রাজ-নন্দিনী প্রভৃতি কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ প্রাণ-প্রিয় কৃষ্ণ কর্তৃক আলিঙ্গিভ 
হইয়া যে আনন্দলাভ করিতেছিলেন, যেন সহসা! উষ্! সমাগমে, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ 
ভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্নান পুজার্দির উপযুক্ত সেই গুত ব্রাঙ্গ-সুহূর্তকে অপবিত্র 
বলিয়া বোধ কবিতে লাগিলেন ! 

অর্থাৎ বাহতঃ কৃষ্ণের আত্যস্তিক অন্ুরক্তিতে তাহাবা! এত মুগ্ধ যে কৃষ্ণকে 

ছাড়িয়া! শয্যা ত্যাগ করিতে চান না+ যেন রাত্রির প্রভাত কামনা' মনে করিতেও 

তাহাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়! পাছে হারাই ! পাছে হারাই! এই ভাব! 
অহো! কৃষ্ণ-প্রেম বুঝি এমনই জিনিস! যাহারা! একবার আস্বাদ পাম, 

তাহাদের বুঝি আর দিবারাত্র জ্ঞান থাকে না? কোটা কোটা যুগেও বুঝি সে 
আনিঙ্গনের অবসান করিতে ইচ্ছ! হয় না! কৃষ্ণ-প্রেম মদিবার যাহাদের অঙ্গ 
অবশ ও বাহজ্ঞান লোপ হয়, তাহার! বুঝি আর এ বৈষয়িক চৈতন্য পুনঃ 
ফিন্নিয়! পাইতে চাহেন না! ধন্ত ! তীহার! ধন্ত ! ধন্ত ধন্ত! তাহাদের পদরজঃ 

মাথায় লইবাঁর সৌড়াগা কয়জনের ঘটে? যুগান্তর তাহা কয়বারইব! হ্য়? 
যাহাহতক, এদিকে প্রপতি শ্রীরুক ত্রাহ্ছুহূর্তে শব্যা ত্যাগ, মুখ প্রক্গালন 



১৫০ শ্রীকষচ। [ ্ধাবকালীলা ] 
শা রিনা এন িইউটি  এচ ইনি ও ৫ দি ও পেজ শর হও উউদি ৪০০ বছ। স্ব এসি উদর ভু ৫ বইসহ এনে জা হি পল পানি এ কি উহ কে এজি আছি পিএ টে বি অহা সনি 

৬. গান মার্নাদি করিয়া ই্জির়বর্গ ও দেহামির প্রসন্নতা সাধনে নিদ্রা-অনিত 

জড়তা! দূর করিলেন। 
পরিদৃশ্তমান বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশেন হেতুভূত, অনির্বচনীয় 

শক্তি সমূহে পরিলক্ষিত, নিত্যনিরপ্রন আনন্দময়মৃত্তি, অবিস্াদিদোষশূন্ত, স্বপ্রকাশ, 
অদ্বিতীয় পূর্ণব্রন্ম, নিকপার্ধি পরমাত্মম্বরূপকে অপরোক্ষভাবে চিন্তার জন্য, 

শ্রীকষঃ পবিত্র সলিলে অবগাহন পূর্বক যথাবিধি স্নান করিলেন। 
শরীক এইরূপে প্রত্যহ যেরূপে গৃহীর কর্তব্য সমাপন কবিতেন, তাহার 

বর্ণনা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
পৰে পবিত্র বস্ত্র পবিধান পূর্বক তর্পণাদি সমাপনান্তে সন্ধোপসনাি করিয়া! 

কুর্য্যোদয়নের পূর্বেই যথাবিধি অগ্রিতে আহুতি প্রদান পূর্বক মৌনী হই 
গায়ত্রী জপ করিতেন। 

তৎপরে উদীয়মান সুর্য এবং আপনার অংশ ম্বরূপ দেবগণ, খষি ও 

পিতৃলোকের তপণি করিয়া, মাননীয় বুদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণের অর্চনা কবিতেন। 
রোৌপ্য-খুর, স্বর্ণ-শৃঙ্গ ও মুক্তাদদাম শেভিত বস্ত্রাচ্ছাদিত প্রথম প্রন্থতা! 

সবৎস! শাস্ত স্বভাব ছৃগ্ধবতী এক শত সাতটা গাভী প্রত্যহ একত্র শ্রেণীবদ্ধ 
করিয়া, ক্ষৌম বস্ত্র, অজিন ও তিলসহ অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন । 

অনন্তর স্বীক্স বিভৃতি স্বরূপ গো» বিপ্র, দেবতা, বৃদ্ধ, গুরু ও ভূত সমূহকে 

প্রণাম করত কপিলাদি মান্গল্য বস্ত সমূহ স্পর্শ করিতেন। 
তদনস্তর, স্বীয় কৌস্তভমণি, পীতবসন» উৎকৃষ্ট মাল্য ও অন্ুলেপনা্দি 

ভূষণের দ্বারা ব্বয়ং সজ্জিত হইয়! নরলোক-মনোহর রূপ ধারণ করিতেন। 
পরে মঙ্গলার্থ ঘ্বত, দর্পণ, গো, বৃষ, ছিজ ও দেব-সৃর্তি সকল দর্শন করিয়া! 

অন্তঃপুবস্থ জনগণ ও পুরবাসী চতুর্বর্ণের অতীষ্ট পূরণ করিরা অমাত্যবর্ের 
অভিলাষ পূর্ণ করিতেন । 

শ্রকৃ-চন্দনাদি বিলাসের ভ্রব্য সমূহ ন্বয়ং ব্যবহার করিবার পূর্বে সর্বাপ্রো 
ব্রাহ্ণগণকে তাহ! দান করিতেন । পরে ম্থবদ্গণ, মন্ত্রী ও নারীগণকে ভোজন 
সামগ্রী, মাত্য ও অনুলেপনাদি দিয়া পরিতু্ট করত স্বয়ং ভোজনার্দি করিতেন। 

ভোজন সমাপ্ত হইলে সারথী স্ুত্রীবাদি অশ্ব-চতুষ্টয়ে সংযোজিত পরমোৎকৃষ্ট 
রখ সজ্জিত করির়। আনিক্। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত অতি বিনম্রভাবে তাহার 



[ ঘারকীনীল! ] শরীক । ১৫১ 
হিস হস্ত ০৫ ২১এস্াদস্ইটিানছ। 

স্থুধে দণ্ডায়মান্ হইতেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া 
সারতীর অঞ্জলি নিজ হস্তে গ্রহণ পূর্বক দিবাকয়ের উদয়াচলে 'মারোহণের তায় 
সেই দিব্য রথে উপৰেশন করিলে অস্তঃপুরস্থ ঘনিতাগণ সলজ্জ-প্রেম-ৃহিতে 

তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেন। এবং যেন অতি কষ্টে তাহার! তাহাকে বিদায় 
দিলে তিনি সহান্তবদনে তীহাদ্ের চিত্ত হরণ পূর্বক ভথা হইতে প্রস্থান করিয়া 
স্ুধর্ম! নায়ী সভায় প্রবেশ করিতেন। সেই সভায় বুষ্িবংশীয় শ্রেষ্ট ব্যক্তিগণ 
শ্রীকঞ্চকে পরিবেষ্টন রিয়া উপবেশন করিতেন। তাহাতে উপবেশন করিলে 
লোভ, মোহ, ক্ষুৎপিপাসা, জয্সা, ব্যাধি ও ফড়রিপুর উৎপীড়নে মানবঙ্ষে 
উৎপীড়িত হইতে হইত ন। 

নরশ্রেষ্ঠ যহুগণে পরিবৃত হুইয়! যখন বাসুদেব ভা! মধ্যস্থ শ্রেষ্ঠ ' আসনে 
উপবেশন করিতেন, ভখন তারফাগণ পরিবেষ্টিত নভোমওস্থ নিশানাথের ভ্তায় 

তীহার জ্যোতিঃতে দশদিক আলোকিত হইত ! 
অনন্তর পরিহাস-রসিক বিদুষকগণ নানাপ্রফার হাম্তরসের অবতারণা; 

নটাচার্য্যগণ স্ব ম্ব সম্প্রদায়ানুরূপ মৃদঙ্গ, বীণা, মুষজ, বেণু, তাল, শঙ্খাদি- 
বাদন, নৃত্য গীত) নর্ভভকীগণ বিশেষ বিশেষ নৃত্য ও সঙ্গীত $ স্থৃত। মাগধ ও 

বন্দিগণ নানারূপ স্তব স্ততি দ্বাব! তীহার আনন্দোৎপাদনের চেষ্টা কর়িতেন। 

সভাস্থলে সমাগত ব্রক্গবাধী ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র সমূহ ব্যাধ্যা এবং অন্তান্ত 
হৃতাদি বাগী ব্যক্তিগণ পুণ্যবশাঃ পুর্ব পুর্ব রাজগণেব পবিত্র কথার আলোচনা! 
করিতেন। 

ইহাই ছিল শ্্রীকষের নিত্য ক্রিয়া! গৃহী হইয়া কেমন কবির! গৃহ্তর্ধ 
পালন করিতে হয়, তাহার আদর্শ প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। যিনি 

আত্মারাম, যাহার কোন প্রয়োজন নাই, তিনি লীলাব জন্য, খেলার অভি্রায়ে 
স্বপুত্র মানবগণে অমৃত বিতরণের উদ্দেশে কি মহামহীয়ান্ বিরাট দেহকে 
সঙ্কুচিত করিয়া, কত ছোট--কত খাটো হুইয়া আপনি আচবি ধর্ম জীবে 
শিখাইতেন ! মানব! তুমি ধন্ত | তোমার জন্ত আজ বিরাট পুরুষ কি ছেহ 
প্রেম লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছেন | হে অধুতের পুক্রগণ | তাহার শ্রীচরণে 
সা্টাঙ্গে প্রণাম 'কবিয়! তাহার পুণ্যযশঃ কীর্তন ভিন্ন আব আমাদের অমৃত 
কি আছে? 



স্তীক্-ম্মতি ! 

খ্যাসাত্মবজ শুকদেঘ রাজা পরীক্ষিতকে বলিলেন, ভগবান্ বলরাম নন্দার্দি 
আযীয জুহতবর্শকে দোখিবান নিষিত্ব রথাঁবোহণে, একাস্ত উৎকণ্টিত হৃদয়ে নন্দ 

গোকুলে গমন ধবিলেন। 
তথায় বহুকাল হইতে দর্শন আশায় একান্ত উৎকষ্টিত-চিন্ত গোপ-গোীগণ 

প্রেমে সুগ্ধ হুক তাহাকে আলিঙ্গন কবিলেন। বলরাম নন্দ যশোদাকে 

প্রথম করিলে তাহার! তাহাকে আনীর্ধাদ কবিয়া আলিঙ্গম পূর্বক ক্রোড়ে 
দ্বসাইয়! অশ্রজলে অভিষিক্ত করত বলিলেন, রাম) তোমরা! জগতের জীবন! 
তোমাব অনুজ কৃষ্ণ সহ আমাদিগক্ষে চিরকাল পালন কর! 

অনন্তর বলরাম বৃদ্ধ গোপগণকে ঘথাবিধি অভিবাদন কম্সিলেন। এবং 

নান-বসন্ধগণ খীহাকে প্রণাম করিয়া অভিনন্দন কবিল। বয়ন্তগণ রবাহত হইয়া 
আগমন করিলে বলরাম তাহাদের হস্ত ধাবণ পূর্বক পর্রম্পর আঙিঙ্গন করিলেন। 

তদনস্তর বলদেবেব বিশ্রাম লাভের পর, সকলে একত্র উপবিষ্ট হইলে সমবেত 
গোপগণ স্ব স্ব আত্মীয় বান্ধব যাঁদবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 
বলিলেন, হে রাম! কমললোচন শ্রীরুষ্ণকে পাইবার জগ্ত ধাহার! সর্বস্ব ত্যাগ 
করিয়াছেন, আমাদের সেই বন্ধুগণ -কুশলে আছেন ত? হে রাম। তোমবা 
এক্ষণে পুত্র কলত্রাদি পরিবৃত হুইয়| মধুপুরে সুখেই বাস কক্ষিতেছ! এখন 

আমাদের কখ! কি আন্ম তোমাদের মনে পড়ে ? 

কোঁন পরিণত বযস্কা গোপী বলিলেন, অহ! অনেক কষ্টে পাপিষ্ঠ কংস 
মিহত হইছে! তোমাদের স্ুহর্ঘ্গ বন্থদেবাদির সকল ফ্রেশ দূর হইয়াছে 3 
সম্প্রতি তাহারা সুর্ধই বাস কক্গিতেছেন! তোমক্সাও কাঁলবর্ধন ও জরাসন্ধাদি 
শরুকুজ বিনাশ করিয়! সৌভাগ্য-ক্রেমে ছ্বারকায ছুর্গ নির্ঘাণ পূর্বক পরমাননেই 
অবস্থান করিতেছ। 



1 দ্বাগ্কালীল! ] শীর্ণ । ১৫৩ 
শিস, এসি সই 

, কোন গোপী ঘলিলেন, হে খ্বাধালধবল নয়নাভিরাম রাম ! পুরললনাগণের 
হৃদয়বঙ্পড শ্রীকুষ্ণ এক্ষণে কুশলে আছেন ত? সম্প্রতি বন্থদেব পুত্র হইয়া, 
তিনি কি এখন আর ঘ্যন্ত গোপগণ, পুর্ব পিতা নন্দ ও মাত! যশোদাকে 
স্মরণ কবেন? আমাদের সেবা শুশ্রুযা কি এখন আত্ম মনে করেন ? 

হে প্রভে। দাশার্থ!, আমরা ধাহাফে পরিতৃপ্ত করিবাব আশায় পিতা, 

মাতা, ভ্রাত1, ভগিনী এবং পত্তিপুক্রও পরিত্যাগ ফরিয়! কেবল তীহারই 
অনুসরণ করিতাম, সেই আমাদের বিষয় শ্মরনণ ফর! তীহার কর্তব্য ছিল। কিন্তু 
তিনি ধখন আমাদের স্তায় একাস্ত অনুগত জনকেও অকম্মাৎ পরিত্যাগ করিয়।! 

সেই প্নেহ্-সৌন্গ্ভের মুলোচ্ছেদন করিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত নহেন, তখন তিনি 
বে আমার্দের কথা ম্মপ্নণ করেন, তাহা! সহজেই অন্্মান কর! যার ! . 

এরূপ ক্ষেত্রে, আমাদের পক্ষেও তীহাব বিষয় বিশ্বৃত হওয়াই কর্তবা বটে, 

কিন্ত তিনি গমনকালে যেরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা! আধরা 

কি প্রকারে অবিশ্বাস করি? অহো! তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমরা 

এক্ষণে বঞ্চিত হইলাম ! 

অপব কামিনী বলিলেন, আমরা না হয়, গ্রামবাসিনী বুদ্ধিহীনা নানী) 

তীহার কুটিলতানন গভীর তন্ব বুঝিতে না পাবিলেও আমাদের তত দোষ হয় না। 
কিন্তু পুববামিনী বিশেষ বুদ্ধিমতী কামিনীগণ অব্যবস্থিতচিত্ত ক্ষণপ্রেষিক 
কৃতদ্লের কথার বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত আছে? অন্ত 
একজন রমণী বলিলেন, বুবিতেছ্ছ না? পুরবনিতাগণও কষে বিচিত্র কথায় 

বিুগ্ধ ও মধুর হান্ত-বিকসিত কুটিল-কটাক্ষোস্ভাসিত মদনবাণে প্রপীড়িত হইয়া 
বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে ! 

অন্ত গোগী বলিলেন, হে গোপিগণ ! আমাদের আর কৃষ্ণ কথার কাজ কি? 

অন্ত বিবয়ের আলোচনা কর। আমাদের কথা শ্মরণ না করিয়া বদি তাহার 

দিন যায়, তবে তীহার কথা শ্মরণ না করিয়া আমাদের দিনও না হয় অতি 

ছুঃখেই কাটিবে! দিন ত আর থাকিবে না? 

এইরূপ আলোচনা! করিতে করিতে গোপবালাগণ প্রীরষ্ণের মধুর হান্ত, 
গুহ্ৃভাষণ, মোহনদৃষ্টি, গতি ও প্রেমালিঙ্গনাদি স্মরণ করিয়! প্রেম-বিহ্বল হইয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন ! 

[২] 
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হায়! কৃষ্-প্রেমের কি বিচিত্র গতি! স্মরণ হইলে আর কোন বাধাই 
মানে না! আজ তীহারা ক্ষ মাধূধ্য শ্পরণ করিয়া প্রেমে আকুল হই! হৃদয়ের 
আবেগে চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিলেন! ্ 

তাহাদের লজ্জা! সরমের বাধ না থাকিলেও যে কঠোর সন্তাপ এতদিন 
বয়ে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ যেন তাহ! ধুধূু করিয়া জলিয়া উঠিল! 
বলরাম সন্র্শনে আজ কৃষ্ণ-ম্থতির কত কথাই তাঁহাদের মনে পড়িল! 
আমাদের কৃ্ণ !-_হ! নিষ্ঠুর ক্ষণ !-_-বলিয়াই বিচলিত হুইয়! পড়িলেন ! কৃষেের 

সেই ম্দনমোহনরূপ, সেই বনমালা, সেই মৃদু হান্ত, সেই অপা্গে চাহনি, সেই 
বংশীবাদন, সেই চপলতা, সেই ননীমাথন চুরি, সেই গোচারণ, সেই রস- 
রাসোৎসব ! সেই প্রেম, সেই স্থধামাখা কথা! সেই আলিঙ্গন- সেই চুম্বন! 
সেই বমুনা-ক্রীড়া, দেই বন-বিহাব !-ুগপৎ তাহাদের মনে উদয় হুইয়! 
তাহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিল! উন্মাদিনীর স্তায় আত্মবিস্থত হইয়া 

অশ্রজলে বক্ষংস্থল প্লাবিত করিল! হা! ছতাশে যেন নন্দালয়ে বিরহ-শোকের 
প্রবল ঝড় বহিল! 

স্ব্ষণন্তাঃ কষ্তন্ত-সন্দেশৈহৃদয়ঙগমৈঃ | 
সাত্বয়ামাস ভগবান্ নানাম্ুনয়কোবিদঃ ॥ 

তাহাদের দশ! দেখিক়! মিষ্টভাষী বলদেবও বিচলিত হইয়! শ্রীকষ আগমনের 

নানাপ্রকার বিশ্বাসযোগ্য স্াত্বনাবাক্যে তাহাদিগকে প্রবোধ দান কবিতে 
লাগিলেন। বেন কৃষ্ণ তাহাদের জন্য কত চিত্তিত, সেই সকল কথা অতি 
'মনোরমভাবে বর্ণন করিয়া, কৃষ্ণের কার্যাধিক্যের অন্জুহাত দেখাইয়। তাহাদিগকে 
আশান্বিত করিলেন। 

ক্ষ আসিবেন, কৃষ্ণ তাহাদের জন্ত উদ্িশ্ন, এ কথা শুনিয়া তাহাদের 
দর্ব-শোক যেন দুরে গেল। তাহার! পুনরায় শান্তভাব অবলম্বন পূর্বক কৃষ্ণের 
শরীর, স্বাস্থা, কাধ্যাদির গুরুত্বের কথা মনোযোগ পূর্বক শুনিতে লাগিলেন। 

এমনই হয়, প্রিয়তম আমাদিগকে ভুলেন নাই, এ কথা শুনিলে প্রাণ যেন 
আবার আনন্দে নাচিয়! উঠে! শোক তাপ সব দুরে যায়! 



[ ঘারফালীলা ] প্ররক। ১৫৫ 
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_ যাহাহউক, বলদ্ধেৰ তাহাদের প্রীতির জঙ্জ মধু-মাধব অর্থাৎ চৈন্ম বৈশাখ 
মাস গোকুনে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে আনন্দ দান করিতে লাগিলেন । 

্বারকাঁর ক্রষের সহিত ব্রজের কৃষ্ণের কি সববন্ধ, পাঠক এই সমুদয় ঘটনা 
হইতেই তাহা অবধারণ করুন। ভাগবতের সর্বত্রই ব্রজের কৃষফের সহিত 
স্বারকাঁর কৃষের বাহৃতঃ কোন পার্থক্যই নাই। প্রভাসেই এইকরগঁ পরিচয় 
পাইবেন। শিগুপালও তীহাকে গালিবর্ষণচ্ছলে তাহার ব্রজ্বিহার কালের 
অনেক খটনারই উল্লেখ করিয়াছে, তাহাও যথাস্থানে পাইবেন। 

ম্+ ) 



যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় 

পাঠক! পূর্ব্বে এবগত হইয়াছেন যে, দেবধি নারদ মহারাজ যুধিঠিরকে 
গ্লাজনয় যজ্ঞের মন্ত্র প্রদান করিলে তিনি মহধি বেদব্যাস ও পুরোহিত 
ধৌমাদির] অভিমত জিজ্ঞাসা! করেন॥ তাহার! সকলেই এক বাক্যে দেবর্ধি 
নারদের স্তায় তাহাকে রাজনুয় বজ্ঞের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্দেশ পুর্ব্বক 
সন্মতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের অভিমত জিজ্ঞাসা না করিয়া 
ভৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন ন|॥ তজ্জন্ত ছ্বাবকায় তাহাকে সংবাদ পাঠাইলেন। 

ভ্কফ্চুআগমন করিয়! দেবধি নাবদের আদেশ পালনের সন্্রতি জ্ঞাপন পূর্বক 
বলিলেন, প্রবল পরাক্রাস্ত জরাসন্ধ বাচিয়া থাকিতে থাকিতে আপনার উদ্দেশ 

সিদ্ধ হইবে না। তাহাকে পরাজয় করিলে গিরিব্রজে বন্দীকৃত রাজগণ আপনার 
আনুগত্য স্বীকার করিয়া রাজন্য় যজ্ঞ সমাপনে আপনার প্রবল সহায়রূণে 

দণ্ডায়মান হইবেন। একমাত্র জরাসন্ধ বিজয়ে আপনি পৃথিবীরে প্রবল পরাক্রান্ত 
প্রায় সমুদয় রাজ্যই জয় করিতে পারিবেন / কাবণ, জরাসন্ধ ফে সমুদয় রাজাকে 

জয় করিয়া আনিয়া মহাদেবের নিকট বলিদানার্থ গিবিছর্দে বন্দী করিয়া 
রাখিরাছে, তাহারা সকলেই মহাপ্রতাপশালী । অরাসন্ধ বিজক্কে তীহাদিগকে 
কারামুক্ত করিলে তীহারা বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত আপনার আনুগত্য; 
স্বীকার করিবে। ইত্যাদি। 

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনসহ যেরপে জরাসান্ধের ভবনে উপস্থিভ 
হুইয়। তাহাকে নিহত করিয়াছেন, তাহ! জানেন। 

অরাসন্ধ মিহতু হইলে পর প্রীরু্ স্বারকার গমন কন্িলেন। অনন্তর ভীম 
পূর্বদিক, অঞ্জুন উত্তরদিক, নকুল পশ্চিম এবং সহদেব দক্ষিণদিক জয় করিয়া 
ফিরিলে ছ্বারকায় জয় সংবাদ প্রেরিত হইল। 

তদনত্তর রানুর বজবন্তের জন্ত প্রীকৃঞ্ণ মহিষীগণ সমভিব্যাহারে চতুরঙ্গিনী- 
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সেনা ও বহু রত্বধনসহ ইন্্রপ্রন্থে আসিয়! পৌছিলেন। মহারাজ বুধিষ্ির মহর্ধি 
বেদব্যাম ও ধোৌমাদিসহ তাহাদের প্রত্যুদগমনে মহা আড়ম্বর করিলেন। 
ইন্জপ্রন্থে আনন্দের সিদ্ধ উৎলিয়! উঠিল! শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া ত্রাতৃ- 
গণের সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠির আননো গদগদ হইয়। বাঙ্নিপ্পতি করিতে পারিলেন 
না! রুঝ্সিণী, সত্যভাম!, কালিন্দী মিত্রবিন্দা, লক্ষণ! প্রভৃতি প্রীকফের বন 

সহজ মহিষী,__ত্রৌপদী, স্থৃভদ্রা ও কুস্তী প্রভৃতি কর্তৃক অত্যন্ত সমাদরে গৃহীত 
হইলেন। তাহাদের জন্ত বিভিন্ন গৃহে অবস্থানের ব্যবস্থা এবং সহশ্র সহত্র 

দাস দাসী তাহাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল। যাদবগণসহ শীর্ণ সমাগত 
হইলে যজ্ঞারস্তের সুচনা হইল। ক্কষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ যুধিটিরেন 

বল বুদ্ধি ভরসা! যেন কোটাগুণ শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিল! 
শ্রীকঞ্কে অবলোকন কবিয়া যুধিষ্ঠির আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 

গোবিন্দ! তোমাকেই এই যজ্জে দীক্ষিত হইতে হইবে, তুমি দীক্ষিত হইলেই 
আমি নিষ্পাপ হইব! অথবা আমাকেই অন্ুজগণের সহিত দীক্ষিত হইতে 
আল্তা কর। তুমি আদেশ করিলেই আমি যজ্ঞের অনুত্তম ফলভাগী হুইব 
সন্দেহ নাই। 

প্রীকষণ যুধিষ্ঠিরের বহুল প্রশংসা করিয়। বলিলেন, তুমিই মহাক্রতু, রাজন্ুয় 
অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। অতএব অবিলম্বেই বজ্ে দীক্ষিত হও । তুমি যজ্ঞ 
সমাপন করিলে আমর! সকলেই কৃতার্থ হইৰ। আমি তোমার হিতানুষ্ঠানে 
নিয়োজিত রহিলাম। আমাকে ষে কার্য করিতে আদেশ করিঝে আমি 
তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। 

বসন্তকাল সমাগত হইলে মহারাজ বুধিটির প্রীককের মনতপাসারে বেদার্থক্ 
উপযুক্ত খত্বিকগপকে যজ্ঞের নিমিত্ত বরণ করিলেন। 

দৈপায়ন ব্যাস, ভরঘাজ, সুমন্ত, গোমত, অসিত, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কথ, মৈত্রেয, 
কবষ, ব্রিত, বিশ্বামিত্র, বামদেব, স্মৃতি, জৈমিনি, ক্রতু, গৈল, পরাশর, গর্গ, 

বৈশম্পায়ন, অথর্ব, কশ্তপ, যৌম, রাম, ভার্গব, আন্থরি, ৰীতিহোত্র, মধুচ্ছন্না 
বীরসেন, অকৃতশ্রণ প্রতৃতি শ্রেষ্ঠ ও কর্শঠ ব্রাহ্মণগণ খত্বিকরপে ব্রতী হইলেন। 

বজ্ার্থ ব্রতী ব্রাহ্মণগণ ্র্ণ-নির্শিত লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ করত বজ্ঞ-কৃমি 
সংশোধন এবং বেদ-বিধানাজুসারে রাজা ঘুধিটিরকে যজ্ে দীক্ষিত করিলেন। 
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যুধিষ্টির কৃষ্ণকে বলিলেন, আমার ইচ্ছান্ুসারে তুমি যখন স্বয়ং উপস্থিত 
হুইয়াছ, তখন আমার সংকল্প সফল হইরাছে এবং সিদ্ধিলাভেও আমার আর 

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
মহারাজ যুধিষ্টির কৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়! ব্রাতৃগণের সহিত রাঁজসুয় যজ্ঞের 

ভ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। ব্রাঙ্গণগণ ধজ্ঞ সনবস্কীয় যে সমুদয় ভ্রব্য 

আহরণ করিতে বলিয়াছিলেন, রাজা! বুধিষ্টির অমাত্যবর্গ ও সহদেবকে তাহা 
সংগ্রহ করিতে আদেশ করিয়! বলিলেন, ইন্্রসেন, বিশোক ও অজ্জুন সারথি 
পুরু অনাদি আহরণ করুক, তুমি ব্রাঙ্গণগণের জন্ত মনোহর হুরস ও স্ুগন্ধিযুক্ত 
কাঁমা বন্ত সমূহের আয়োজন কর। তাহার আদেশ শ্রবণ করিয়া সহদেব 

বিনীত ভাবে বলিলেন, এ সমুদয় পূর্বেই সংগৃহীত হইয়াছে। 

অনস্তর মহধি কুষ্-ঘৈপায়ন বেদব্যাস মুন্তিমান্ বেদ স্বরূপ কতিপয় খত্বিক 
সঙ্গে লইয়া শ্বরং সেই যজ্ঞের ব্রহ্গ-কার্ধ্ে দীক্ষিত হইলেন। বশিষ্ঠ যাজ্জবন্ধ্য, 
অধ্বর্ধ্য, বনুপুত্র পৌল ও ধৌম হোতা এবং বেদবেদাস্তপারগ তাহাদের শি্যবর্ 
ও পুত্রগণ সদন্ত হইলেন। শিরিগণ আদিষ্ট হইয়! তথায় দেব-গৃহ সদৃশ অতুযুত্তম 
গৃহ সমূহ নির্মাণ করিল। 

সহদেব আদি হইয়! সর্বত্র নিমন্্রণার্থ ক্রতগানী দূত সকল প্রেরণ করিলেন । 
তাহাদিগকে বলিয়।৷ দিলেন, ব্রাঙ্গণ ও রাজন্তবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়। বৈশ্য ও 

সন্মানযোগ্য সঘিদ্বান্ শৃদ্রদিগকে সঙ্গে লইয়া আবে । 
্রাহ্মণগণ বথাকালে যুধিষ্তিরকে রাজনুয় যজ্ঞ দীক্ষিত করিলে সহস্র সহস্র 

ব্রাহ্মণ, ভ্রাতৃগণ, স্থযধর্গ, জ্ঞাতিকুল, স্হচরগণ, নানাদেশ সমাগত প্রধান প্রধান 
কষত্রিয়সনূহ্ ও.অমাত্যবর্গে পরিবৃত হুইয়। মৃর্তিমান্ ধর্শের ক্লার তিনি ধজ্ঞায়তনে, 
গমন করিলেন। 

রাজ্যের চতুদ্দিক হইতে বেদ-বেদাস্তপারগ ব্রাহ্গণগণ তথায় সমাগত হইয়া 
বহুবিধ অন্পপান পরিপূর্ণ, বিচিত্র তক্জরাতপ ভূষিত, সর্বদ-সথখপ্রদ-দ্রব্যজাত সমাকীর্ণ 
অপুর্ব গৃহ সমূহে বাস করিয় নৃতু-পীভাদি সন্র্শন পূর্বক নানাবিধ কথ! 
গ্রবঙ্গে পরমন্থখে কালযাপন করিতে লাঙ্গিলেন। অপূর্ব রসাল খান্থ সাম্ত্রী; 
সমূহ পরিবৃত হইয়া ভোজনাসক্ত. ্াঙ্গণমণডী ভোজনানন্দে অপুর্ব কোলাহল 
করিতে লাগিলেন! 
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ধর্শয়াজ নিমনত্রিি জনগণে পৃথক পৃথক গো, অত্যু্তম শব্যা, অসাংখা জুবর্ণ 
ও দিব্যাভরণ ভূষিতা রূপযৌধনবতী সর্ববাঙ্গ দায়ী রমণী প্রদান করিলেন । 

লাজ! যুধিঠির তীগ্ম, দ্রোণ, দ্বতবাষ্টর, বিছর, ক্কপাচার্ধায ও হূরষেযোধনাঙি 
ভ্রাতৃবর্গকে নিমন্ত্রণ জন্ত নকুলকে হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন। নকুল তাহাদিগকে 
রাজনুয় ঞ্জের সংবাদ দিয়া নিমন্ত্রণ করিলে তাহাদের সহিত গান্ধারয়াজ সুবল, 
মহাবল শকুনি, অচল, বৃষক, কণ্, শাল্য, বাহিলক, সোমদতত। ভূরিস্রবা, অশ্ব- 
খামা, সিদ্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ, সপুত্র বজ্ঞসেন, তগদত্ব, মহাসাগরের উপকূল 
নিবাসী শ্নেচ্ছগণ, পার্ধতীয় তৃপালবৃদ্দ, রাজা বৃহন্থল, পৌগ্ডক বাসুদেব, বঙ্গ ও 
কলিঙ্গাধিপতি আকর্ধ, কুস্তল, মালবদেশীয় ভূপাল সকল, অন্ধকগণ। গ্রোবিড 

রাজ্যাধিপতি, সিংহলেশ্বর, কাশ্মীনরাজ, কুস্তিভোজ, গৌক্বাহন, বাঁক্লিক- 
দেশীয় অন্তান্ত রাজগণ, বিরাট রাজ ও তাহার পুত্রত্বয়, সপুত্র শিশুপাল এবং 
অন্তান্ত নানা! জনপদেশ্বর ও রাজ-পুক্রগণ বিবিধ ধনরত্ব লইয়া ধর্যাজের 
বাজনুয় যজ্ঞ সন্দর্শনে আগমন করিলেন। 

বলক্লাম, অনিরুদ্ধ, গদ, প্রহায়, শান, টারুদেষ্। কস্ক, উন্মুক্ত, শিশট, 

মহাবীর অঙ্গবাহ প্রসূতি বাদবগণ এবং মধাদেশীয় রাজগণ মহাননো মহাসমুদ্ধ 
রাজনুয় যজ্ঞে সমাগত হুইলেন। ধর্খাজ যুধিষ্ঠির সমাগত রাজগণের প্রতি 
যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাহাদিগকে রাজোচিত পৃথক পৃথক আবাস 
প্রদান করিতে আজ্ঞা করিলেন। সকল গৃহ্ই নানাপ্রকার পরম রসাল নানাবিধ 
ভক্ষ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং পরম রমণীর দীর্থিকা৷ ও পুম্পান্ত গুললত! ও পাদপ 
সমূহে স্থবশোভিত ছিল। সেই সমুদয় প্রাসাদ কৈলাস শিখবের স্তায় সমুরনত 
শুভ্র, মণিময় কুত্টিমে অনন্কৃত, এবং 'উন্নত শুভ্র প্রাচীব পরিবেষ্টিত ছিল। 

তাহাদের গবাক্ষ সকল স্থবর্ণজালে জড়িত, দ্বার সকল সমসুত্রপাতে অবস্থিত, 
ভিত্তি সমূহ অশেষ প্রকাগ ধাতুতে স্থুগঠিত এবং সোপান পুংক্তি এরূপ মনোরম 
ভাবে সংঘটিত ছিল বে আরোহণ অবরোহণে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হুইত না। 
মহার্হ আসন সমূহ ন্ুবিস্তৃত ছিল। সমুদয় গৃহ রাজোচিত রাজোপকরণে 
হুসজ্জিত ও কুুমমালায় পরিশোতিত হওয়ায় তাহাদের সৌনার্্যের - তুলনা 
ছিল না! স্থুরতি অগুরু গন্ধে চতুদ্দিক আমোদিত হইতেছিল! রাজগরণ 
তথায় প্রবেশমাত্ধ গতরুম হুইয়া সভার পরম রমণীর শোভা এবং সদস্ত, 
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্র্গধি ও সাঁজধি লমূহে পরিবৃত জ্াজা যুধিন্টিরকে সন্দর্শন ফ্রিতে 
লাগিলেন । 

ভীগ্গাদি ইন্রপ্রন্থ গাজ-ভঘনে উপস্থিত হইলে মহারাজ ধুধিতটির,-__ভীত্ম, দ্রোগ, 

স্কপাচার্য্য, অশ্খামা, ছূর্যোধন ও বিবিংশতিফে লম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
আপনার! সকণে নর্ধতোভাঘে এই ধজ্জানুষ্ঠানে আমায় অনুগ্রহ করুন। 
আমার্গ সমুদ্র ধন সম্পতিতে আপনাদের সম্পূর্ণ গ্রতৃত্ব আছে, বাহাতে আমার 
শ্রেয়োলাত হয় তাহাই ফরুন। ইহা! বলিয়া তিনি তীহাঁদিগের উপর এফ এক 

বির়য়ের ভারার্পন কন্সিলেন। ছুটশাসনকে লমুদয় ভোজ্য দ্রব্য তথ্বাবধানের 
ভার দিলেন। অঙ্বখাম। বিপ্র-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সঞ্জয়ের উপর রাজ- 
পরিচর্যার ভার পড়িল। মহাক্ছতাৰ ভীন্ম ও প্রোণ কর্তব্যাকর্তব্য নিণয়ে ব্রতী 

ব্লহিলেন | ক্কপাঁচার্ধ্যকে প্নজত স্বর্ণ প্রভৃতি ধনরছের ব্ক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষিণা 
প্রদানে আদেশ ফরিলেন। বাহিলক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ গৃহপতিব 
ভায় বিরাজিত ছইলেন। হূর্য্যোধন উপায়ন প্রতিগ্রহ বা উপহার গ্রহণে এবং 
গ্রীক শ্বরং ব্রাহ্মণগণের পদ-প্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। 

সকলেই লাশি রাশি ধনরদ্বাদি উপহার প্রদান করিরা! যুধিঠিরের সম্বর্ধনা 

এবং "আমার প্রন্নত্ত ধনয়ত্বাদি দ্বারাই মহারাজ ঘুধিষ্িরেধ যজ্ঞ কার্য সম্পরর 
হউক,” এইরূপ স্পর্ধা প্রকাশ পূর্বক যেন প্রতিযোগিতায় সকল রাজাই 

বিপুল ধন দান করিতে লাগিলেন। 

যজ্ঞ সমাপনকালে অকাতয়ে অজ দক্ষিণ! প্রদান করায় ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত 
গ্রীত হুইয়! মুক্তকণ্ঠে অকপটে রাজাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। খাবিগণ 
কর্তৃক জুচারুয়পে বঙ্জ অনুষ্ঠিত হইলে দ্েবতাগণ পর্গিতৃপ্ত হইলেন। রাজা 

, যুধিট্টির সমাগত সকলকেই অভিলবিত বন্ত ছারা সন্তুষ্ট কগ্নিলেন। 
অনন্তর অভিবেক দিবসে রাজা যুধিটির সৎকারার্হ মহর্ি, ব্রাহ্মণ ও রাজগণ 

সমভিব্যাহারে অন্তর্কেদীতে প্রবেশ করিলেন। নারদ প্রমুখ মহাত্মগণ রাজগণের 

সহিত তথায় অধ্যাসীন হওয়ায় সেই গ্রদেশ অপূর্ব শোভা শোভিত হইল! 
দেবধি নারদ । ধর্শরাজেয় যজ্ঞ-বিধানজা! লক্ষ্মী নিরীক্ষণ করত অতিশয় 

আনন্দিত ও ক্ষত্রিরগণকে অবলোকন করিয়া চিন্তা সাগরে নিম্ন 
হইলেনু। পূর্বে ব্রক্গ-ভবনে ভগবানের অংশাবভরণ বিষয়ে যে পুরাবৃত 



[ দ্বাধকালীলা ] শ্রীকৃষঃ। ১৬১ 
সই ১১০০ ও ০ এন রি হন ১১ 

শ্রবণ করিগ্নাছিলেন, এক্ষণে তাহা তাহার ্বতিপথে উদদিত হইল। তখন সেই 
ক্ষত্র-সমাগমকে দেব-সমাগম জানিয়া তিনি মনে মনে পুণগুরীকাক্ষ নাবায়ণকে 
স্মরণ করিলেন। সুরারি-নিহুদন নাবায়ণ প্রতিজ্ঞা-পালনার্থ স্বয়ং ক্ষত্রিয়কূলে 

অবতীর্ণ হইলেন ; এবং দ্লেবতাদিগকে আদেশ কবিলেন তোমবা পরস্পর 

হিংস! কবত পুনর্বধাব স্থ স্ব লোক প্রাপ্ত হইবে । ভগবান্ নারায়ণ দেবতাদিগক্ষে 
এইরূপ আদেশ কবিয়| স্বয়ং যছুবংশে জন্ম-গ্রহণ কবিলেষী। ইন্জ্রাদি স্ুরগণ 

ধাহার বাহুবলে উপাসনা কবেন, সেই অরি-নিহুদন হবি এক্ষণে মন্ুষ্যভাব 

অবলণন করিলেন। ফি আশ্চর্য ! ডগবান্ শ্বয়ভূ পুনর্ধ্বাব এই ক্ষত্রিয়দিগকে 
সংহাব কবিবেন। বাহাব উদ্দেশে লোক যাগ যজ্তেব অনুষ্ঠান করে, সেই 

যজ্ঞের স্বয়ং আসিয়া বহু মান প্রদর্শন পূর্ব্বক যুধিষ্টিবেব মহাধববে ( বজ্ঞক্ষেত্রে ) 

অবস্থান কবিতেছেন ! লর্বজ্ঞ নাবদ নাবায়ণকে শ্মরণ কবিয়া এই সমুদয় 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

চিবকুমার ভীনম্ম যুধিষ্টিবকে কহিলেন, হে ভাবত বাজাদিগেব যথাবিধি 
সৎকাব ব্যবস্থা কব। আচার্য, খত্বিক, সশ্বন্ধী, স্নাতক, নুপতি এবং প্রি 

ব্যক্তি, এই ছয়জন অর্থ্যার্থ। ইহার] অর্থ্য পাইবাব মানসে বহু দিবসাবধি 

আমাদিগের় 'অন্থুগত হইয়। রহিয়াছেন। অতএব ইহাদেব সম্মনার্থ এক একটী 
অর্খ্য আনধন কব। পবে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমর্থ হঈবেন তাহাকেই সেই 
অর্ঘ্য প্রদান কবিবে। 

যুধিষ্টির বলিলেন, হে পিতামহ ! আপনি কাহাকে অর্থ্য-দানেৰ উপযুক্ত পাত্র 
মনে কবেন ? তিনি বলিলেন, জ্যোতিষষমণ্ডলেব মধ্য যেমন ভাস্কবের প্রভা সর্বা তি- 

শার্িনী ; তদ্রপ এই সমস্ত লোকেব মধ্যে তেজ, বল ও পবাত্রমে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ। 

যেমন বার্দলে কয়েকদিন মেঘাবৃত থ।কিবাব পর প্রখব রবিব কিরণ 

প্রকাশিত হইলে লোকেব আনন্দেব সীমা! থাকে না, দাকণ শ্রীষ্মে সুশীতল মলর 

বায়ু প্রবাহিত হইলে লোকে যেমন আনন্দে আটখানা হইক্া৷ পড়ে! তন্্রপ 
কষ্ণের সমাগমে আমাদের সভা আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়৷ উঠিয়াছে! অতএব 

ইহাকেই অর্ম্য প্রদান করা কর্তব্য। অতঃপর ভীম্ম কর্তক আদিষ্ট হইয়| 
সহদেব শ্রীরুষ্ককে অর্ধ্য প্রদান করিলে তিনিও তাহা শান্ত্-সম্মত ও বিবি-পূর্ব্বক 
গ্রহণ কবিলেন। 

২১] 



১৬২ বাঁজহুয় যজ্ঞ । [ ধারকানীলা ] 
টি, (১৫৫, চে ০ ৫২৫৬ নি 

ইহা দেখিয়া শিশুপাল ক্রোধে জলিয়া উঠিল। সে তেজোগর্বে অসংখ্য 

মহামহীর়ান্ প্রচণ্ড প্রতাপশালী বাজগণের 'সভ! মধ্যে সদস্তে দণ্ডায়মান হইয়া 
বলিতে লাগিল £-_. 

হে পাঁওব! এই সমস্ত মহাশক্তিশালী বাজ! উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণ 
কোন ক্রমেই পুজার্থ হইতে পারে না। তুমি কামতঃ রুষ্ণের অর্চনা করিয়াছ ) 
এরূপ ব্যবহার স্ত্ব্মাদের উপযুক্ত হয় নাই; তোমর! বালক ধর্শের কিছুই 
জান না। ধর্শ অতি হুস্স পদার্থ। আব এই ভীম্ম অদূরদর্শা ও স্থৃতি-শক্তি 
হীন। হে তীন্ম! তোমারন্তায় প্রিয়-চিকীর্ধ, ধার্িক ব্যক্তি সাধুসমাজে 
অত্যন্ত অপমানিত হয়। যে কখনও রাজা নহে, তাহাকে তোমরা! কি বলিয়া 

অর্থ্য প্রদান করিলে? আর, সেই বা কোন সাহসে এই সমুদয় মহীপালের 
মধ্যে পুজ। গ্রহণ কবিল? তোমবা যদি কৃষ্ণকে স্থবির মনে কবিয়া থাক, 
তাহ! হইলেও তাহাব বৃদ্ধতম পিতা বস্থদেব বর্তমান থাকিতে তাহাকে কেন অর্খ্য 

প্রদান কবিলে ? হে কুরুনন্দন ! কৃষ্ণ তোমাদের নেহাম্পদ ও প্রিয়ার্থী হইলেও 
দ্রুপদ থাকিতে তাহাব পুজ! তোমাব উচিত হয় নাই। যদি ক্ৃষ্ণকে আচার্য্য 

মনে করিয়া থাকে, তবে দ্রোখ থাকিতে সে কি প্রকারে পুজার্থ হইতে পাবে? 
যদি তাহাকে খত্বিক মনে করিয়া থাক, তবে বুদ্ধ ছৈপায়ন উপস্থিত থাকিতে 

ক্ঞ্চকে পুজা! করা সঙ্গত হয় নাই। হে রাজন! ন্বেচ্ছামরণ পুরুষসভম 
শীস্তনুপুত্র ভীক্ম, মহাবীব সর্বশাস্ত্র বিশারদ অশ্বখাম!, বাজেন্্র হূর্যোধন, 
ভারতাচার্ধ্য কৃপ, কিংপুকষাচার্ধ্য ভ্রম, বাজা রুল্পী, এবং মদ্রাধিপ শঙ্য প্রভৃতি 

মহাত্মারা বর্তমান থাকিতে কৃষ্ণকে কেন অর্থা প্রদান করিলে? যিনি জামদগ্ের 

প্রিক্ন শিত্য, যিনি নিজ তেজোবীধ্যে রণক্ষেত্রেও সমুদয় রাজাকে পরাভব 

করিয়াছিলেন সেই মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণকে অতিক্রম করিয়া! কিরূপে কৃষ্ণেব 
পুজা! করিলে? বাস্থদেব খত্বিক নয়, আচার্য নয় এবং রাজাও নয়। কেবল 

বস্তার ছূর্বলতায় তুমি তাহাকে অর্থ্য প্রদান করিয়াছ। বদি ক্ষ্চের পুজাই 
তোমাৰ অভিমত ছিল, তবে এই সকল রাজাকে সভায় আহ্বান করিয়া 
অপমান করিলে কের? আমরা ভর, সাস্বনা বা লোভ বশতঃ তোমাদের 
অন্থ্বর্তন বা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি নাই। তুমি ধর্দাচরণে প্রবৃত্ত, সাস্াজ্যে 
দীক্ষিত, এইজন্তই আমরা তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্ত 



[ ারকালীল! ] প্ীরঞ্ণ। ১৬৩ 
সর সই অসি সস্ইস্বসতি টব সি বটি উই ২৬, প্র অন অঅ সস অই অসি 

তোমরা আমাদের সন্মান বক্ষা করিলে না! এই রাজসতায় অপ্রাপ্ত বরন 

কঞ্চকে অর্থ্য প্রদান করা অপেক্ষা আমাদের অপমানের বিষয় আর কি আছে? 
অবস্তা ইহা ধর্ম-পুত্রের ষে আদর্শ ধার্ট্িকতা তাহাতে আব সন্দেহ নাই ! 

কোন্ ধার্িক পুরুষ ধর্শন্র্ ব্কিকে সঙ্জনোচিত পুজা! কবিয়া থাকে? 

যে বুষ্কুলে জন্ম-গ্রহণ, কবিয়াছে এবং অন্তায় আচরণ দ্বাবা মহাত্মা জরাসন্ধের 

প্রাণ সংহার করিয়াছে, সেই হুবাত্মা কৃষ্ণকে অর্থ্য প্রদান করাতে আজ 
যুধিষ্টিরের নীচত্ব প্রদর্শিত ও ধার্মিকতা বিনষ্ট হুইল। কুস্তীনন্দনেরা ভীত, 

নীচ স্বভাব ও তপস্বী। কিন্তু হেকুষ্জ! তোমার সবিশেষ পর্যালোচনা কয় 
কর্তব্য ছিল। তাহাবাই ন! হয় নীচতা প্রযুক্ত তোমাকে পুজ৷ প্রদান কবিল ; 
কিন্তু, তুমি স্বয়ং অযোগ্য হইয়া তাহা কিরূপে গ্রহণ করিলে ? যেমন কুদ্ধুর 
গোপনে স্বতেব কণামাত্র তক্ষণ কবির! আত্মল্লাঘ৷ করে, তন্দরপ তুমিও তাহাব 
্তায় হুবি-কণা গ্রহণে উৎফুল্ল 'সর্থাৎ অনুপযুক্ত হইয়াও বাজোচিত পুজা! লাত 
কবিয়৷ আপনাকে সম্মানার্হ মনে করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ কবিতেছ ! প্রত্যুত, 
ইহাতে রাজেন্ত্রগণ অপমানিত হন নাই, ববং স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, 
পাঁগুবগণ তোমাকেই বিদ্রাপ করিয়াছে ! যেমন ক্লীবেব দাব পবিগ্রহ ও অন্ধের 
রূপ দর্শন নিবর্থক ; সেইরূপ তোমার মত বাজ্যহীনের রাজ-সম্মান অতীব 

লজ্জকব। এই ব্যাপারে রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীম্মেব বিস্যাবুদ্ধি এবং তোমাৰ 
স্বরূপ পরিশ্মুট হইয়াছে ! 

ইহ! বলিয়াই, শিশুপাল বিরক্তি প্রকাশ পূর্বক সভা! ত্যাগ করিয়৷ পলায়নের 
উদ্ভোগ করিলে মহারাজ যুধিঠিব তাহার নিকট গমন করিয়! বলিলেন, হে 

মহীপাল! তুমি যাহা বলিলে তাহা! তোমার উপযুক্ত হয় নাই। ইহা! নিতাস্ত 
অধর্শযুক্ত, পরুষ ও নিরর৫থক। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে ধর্ম কাহাকে বলে,, 
তাহ তুমি নিজেই জান না। ধর্শ-জ্ঞান থাকিলে পরম বৃদ্ধ ভীম্মের অপমান 
করিতে না। যেসকল রাজা তোমা! অপেক্ষা! বয়োবৃদ্ধ কৃষ্ণের পুঁজ! তাহাদের 
সকলেরই অভিপ্পিত। স্থতরাং তোমার ক্ষান্ত হওয়াই উচিত। কৌরবকুল 
কষ ও ভীন্মকে যেমন চিনিয়াছেন, তুমি সেরূপ চিনিতে পাব মাই। তীহাদের 
স্বরূপ চিনিয়! কৃতার্থ হও) ইহকাল পরকালের মঙ্গল লাত করিবে। 

তাহা শুনিয়া ভীন্ম বলিলেন, যুধিষির! লোকবৃদ্ধ কৃষ্ণের অর্চনা, যাহার 



২৬৪ বাজহ্য় যক্ত। [ গ্াৰকালীলা ] 
জিন একার এন চির ন। বিচ হট পে বিচ ৬ পএলিনউস্রএর এ আক চে অন আচ এসি হিট ভা 

অনভিমত, এমন ব্যক্িকে সাস্বনা বা অনুনয় করা অনুচিত। সমরে যে ক্ষত্রিয় 

অপর ক্ষত্রিয়কে পরাদিত ও বশীভূত করিয়া! তাহাকে পরিত্যাগ কবেন, তিনিই 
সেই নির্জিত ক্ষত্রিয়েব গুক হয়েন। এই সুবিশাল নৃপ-সভায় এমন একজনও 

ক্ষত্রিয় দেখা যায় না, ধাহাকে কৃষ্ণ তেজে।বলে পরাভূত কবেন নাই । অদ্যুত 
যে কেবল আমাদেরই অর্চনীয়, তাহা নহে» ইনি ত্রিলৌকের পুজনীয় । ফিনি 
যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের পবাক্রয় কবিয়াছেন, অথণ্ড ব্রহ্মা বাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, 
তিনি কাহার না অঙ্চনীয়? এইজন্তই আমরা মহাবলবান্ বধিষ্ঠ ব্যক্তি 
থাকিতেও কৃষ্ণের অর্চনা করিয়াছি । হে শিশুপাল। তীহাকে উপেক্ষ! 

করিয়া তোমার এন্সপ গর্ব প্রকাশ নিতীন্তই গহিত ॥ অতঃপর, আর যেন 

তোমার এরূপ বুদ্ধির ব্যতিক্রম না ঘটে। আমি অনেক জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু পুরুষের 

সঙ্গ কবিয়াছি। তীহাদেব নিকট সর্বগুণাধৰ ক্কষ্ণের অশেষ গুণাখলী 
শুনিয়াছি। কৃষ্ণ জন্মিয়া 'অববি যে সকল কার্ধ্য কবিয়াছেন, আমার নিকট 

তাহারা পুনঃপুনঃ তাহা কীর্তন কবিয়া আনন্দিত হঈয়াছেন। তিনি অত্যন্ত 
বালক হইলেও আমরা তাহাব পৰীক্ষা! কবিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য বীর্য্য, 
কীর্তি ও বিজয় প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হইয়া সেই ভূতস্থখাবহ জগদট্চিত অচ্যুতের 
পুজা! বিধান করিয়াছি। নতুবা কোন প্রকার উপকার প্রত্যাশার ব! সম্বন্ধের 
অন্ুবৌধে তাহার পুজ! করি নাই। জগৎ গুণেব পুজাই করিয়া থাকে । এজন্ত 
গুণবানুল্য প্রযুক্ত, বৃদ্ধদিগকেও অতিক্রম করিয়া তীহাব পুজা বিধান করিয়াছি । 

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি জ্ঞান-বৃদ্ধ, তিনিই অর্চনীয় ? ক্ষত্রিয়গণেব মধ্যে যিনি, 

সমধিক বলশালী, তিনিই পুজনীয্ন ? বৈশ্বাকূলে ধনধান্সম্পর ৰাক্তিই সম্মান- 
ভাজন, এবং শৃদ্র-বংশজাত বয়োবুদ্ধ ব্যক্তিই সৎকারার্থ হয়েন। কিন্তু কষ্ণের 

পুজ্যত্ব বিষয়ে ছুইটী হেতু আছে, তিনি নিখিল দেববেদাঙগ পারদর্শী ও সমধিক 
শক্তিশালী । মন্ুয্যলোকে তাহাব স্তায় বলবান্ ও তাদৃশ' বেদবেদাঙ্গ সম্পর 
ঘিতীয় ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না। দান, দীক্ষা, শ্রুত, শৌচ, লজ্জা, কীর্তি, বুদ্ধি বিনয় 
অন্ুপমন্ী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি গুণাবলী কষে নিয়ত বর্তমান। অতএব এই 

সর্বগুণ-সম্পন্ন আচার্য, পিতা ও গুরু স্বরূপ পুজার কৃষ্ণের প্রতি ক্ষম! প্রদর্শন 
করা তোমাধের সর্বতে|ভাবে কর্তব্য । তিনি খত্বিক, তিনি গুরু, তিনি: সম্বন্ধী, 

তিনি ম্বাতক, তিনি রাজা এবং প্রির পাত্র, এইজন্ত অচ্যুত অচ্চিত হইয়াছেন । 



[ াবকাঁলীল! ] শীকক। ১৬৫ 
চি 

ক্ক্ই এই চরাচর বিশ্বের স্থৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় কর্তী। তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, 
সনাতন কর্তা এবং সর্ব-ভূতের অধীশ্বর ! সুতরাং পরম পুঁজনীয় ; তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? মন, বুদ্ধি, মহতব, পৃথিব্যাদি পঞ্চতৃত, সমুদরই একমাত্র কৃষেঃ 
প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, কুর্যয, গ্রহ, নক্ষত্র, দিকৃ বিদিকৃ একমাত্র কৃষেই 
অবস্থিত। | | 

যেমন বেদ-চতুষ্টক়ের অগ্নিহোত্র, ছন্দেব গায়ত্রী, মন্ুষ্যের রাজ, নদীর সাগর» 
নক্ষত্রমগ্ডুলীর চন্দ্র, তেজঃপদার্থেব আদিত্য, সমস্ত পর্বতের স্থমেক এবং 

বিহঙ্গ-জাতির গরুড় মুখ স্বপ, সেইরূপ ভ্রিলোক মধ্যে উর্ধ, তির্যগ্ ও 

অধঃপ্রদেশে জগতের যে যাবতীয় গতি নিরুপিত আছে, ভগবান্ কেশবই তাহার 
মুখ স্বরূপ! বালক শিগুপাল সর্বদ! সর্বস্থলে ক্ুষ্ণকে বুঝিতে পাবেন না; 

এইজন্ত ইনি বিসদৃশ বলিতেছেন । বে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অত্যুৎকষ্ট ধর্ম্ম অনুসন্ধান 
কবিয়া থাকেন, তিনি যেমন ধর্খের মর্ম বুঝিতে পারেন, চেদিরাজ শিগুপাল 
তত্্রপ কিছুই বুঝিতে পাবিবেন নাঁ। বালক, বৃদ্ধ ও ভূপালগণের মধ্যে কোন্ 
ব্যক্তি অচ্যুতকে অর্চনীয় বলিয়া মনে না কবেন? কোন্ ব্যক্তিই বা কৃষ্ণের 

সৎকারে অনাদর কবিয়া থাকেন? যদি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের অসহ্ধ 

বোধ হইয্স। থাকে তবে তাহাব যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহাই করুন। 
মহাবল ভীগ্ব ইহা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে সহদেব সভা মধ্যে 'উিত হইয়৷ 

বলিলেন, কেশী-নি্দন অমিত-পরাক্রমশালী কেশব আমাদের পরম পুজনীর় । 
যে সকল নৃপাধম কৃষ্ণের পুজা সহা করিতে ন! পাবে, আমি তাহাদের মন্তকে 

পদাঘাত করি! যদি তাহাদেব ক্ষমত! থাকে তবে সমুচিত উত্তর দানে সাহসী 
হউক । ধীহারা বুদ্ধিমান্, সদসৎ বিবেচন! করিতে সমর্থ, তাহার! অবস্থাই বৃষ 

পুজাব সম্মতি জ্ঞাপন কবিবেন। সহদেব উক্ত প্রকাব গর্ব প্রকাশ পূর্বক 
পাদদোত্ুলন করিলে সেই অভিমান-পুর্ণ মহাবল নৃপতিগণের কেহই বাঙ্নিম্পভি 
করিতেও সাহস করিল না। 

সর্বজ্ঞ সর্ব্ব-সংশয়চ্ছেদী নারদ সর্ব সমক্ষে কহিলেন, যাহারা পন্মপলাশলোচন 
কৃষ্ণের আরাধনায় পরাধ্মুখ, সেই নরাধমগণ জীবন্মৃত! তাহাদের সহিত 
বাক্যালাপ করিতে নাই। | 

অনন্তর ত্রাঙ্গণক্ষত্রিয়-বিশেষজ্ঞ সহদেব পুজার্ছ জনগণের পুজা করিয়! 



১৬৬ রাজিসুয় বন্ঞ। [ দ্বারকার্দীল! ] 

অর্থ্যদান কার্ধ্য সাপন করিলেন। কৃষ্ণ অর্চিত হুইলেন দেখিয়া! গুনীথনামা 
এক মহাবল পরাক্রাত্ত বীরপুরুষ ক্রোধে কম্পান্থিতকলেবর ও আরক্তনেত্র 

হইয়া বাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি পূর্বে সেনাপতি ছিলাম, 
এখন যাদব ও পাগুবকুলের সবংশে নিধন জন্ত অগ্থই সমর-সাগরে অবগাহন 
করিব। চেদিরাজ শিশুপাল রাজগণের এই প্রকার উৎসাহ দর্শনে যজ্ঞের 

ব্যাঘাত জম্মাইবার জন্ত তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। শিশুপাল 
বলিল, যুধিষ্টিরের যজ্ঞাভিষেক ও কৃষ্ণের পুজা-সম্মান যাহাতে অক্ুপ্ 

না থাকে, আমাদের সর্ধতোভাবে তাহাই কর্তব্য। তাহাদের মন্ত্রণা দেখির! 
কৃষ্ণ বুঝিলেন, তাহারা যুদ্ধের পরামর্শ ই কবিতেছে। 

*(৬)- 



শিশুপাল বধ। 

প্লাজাদিগের উত্প মন্ত্রণা দেখিয়া! রাজা যুধিষ্টিব পিতামহ তীম্কে বলিলেন, 
এই মহান্ রাজ-সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়! উঠিয়াছে-._এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় করুন। 
ধাহাতে ষন্ঞের বিশ্ন ও প্রজাগণের অহিত ন! হয়, তাহারই উপায় বিধান করুন। 
ভীম যুধিষিরকে বলিলেন, ভীত হইও না, কুন্কুর কখন সিংহকে হনম. করিতে 

পারে না। এই প্রযুগ্ত বুষিসিংহ বান্থদেবের সম্মুখে এই কুপিত প্লাজ-মণ্ডল 
কু্ধুরেব ষ্ঠায় চীৎকাব করিতেছে । সিংহ স্ববপ অট্টুত যে পর্যন্ত জাগরিত 
না হইতেছেন, তদবধি চেঁদিরাজ এই সকল মহীপালকে সিংহ কবিয়া তুলিতেছে। 
শিশুপাল এই সকল নৃপতিকে যমালয্ে পাঠাইবার কামনা করিতেছে। 
নাবায়ণ শিশুপালের তেজ অবিলঘেই প্রত্যাহাব করিবেন। ইহাদের মতিচ্ছন্ন 
হইয়াছে। এই নরোভম নারায়ণ যখন যে যে ব্যাক্িকে পৃথিবী হইতে গ্রহণ 
কবিতে ইচ্ছা করেন, তখন চেদিরাজের ন্যায় তাহাদেব এইরূপ মতিত্রমই 
ঘটে! 

ইহা গুনিয়! শিশুপাল ক্রোধে অগ্রিশর্ম্া হইয়| উঠিল । এবং বলিল, হে ভীম্ম ! 
রাজগণকে তয় দেখাইতে লজ্জিত হুইতেছ না? বৃদ্ধ হুইয়৷ কি কুলদুষক 

হুইয়াছ? তীমরথী হুইক্নাছে? বৃদ্ধ হইয়া! কৌরব-কুলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছ, এখন 
ধর্ম-সঙ্গত কথা বলাই তোমাব কর্তব্য । যেমন বুহৎ তরণীর পশ্চাতে ক্ষুদ্র তরণী 
বাধা থাকে 3 বা এক অন্ধ যেমন অন্ত অন্ধেব অনুসরণ করে, হে ভীগ্ম ! তুমি 
যাহাদের অগ্রণী সেই কৌরব্থণের সেই দশাই ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ 

পুতন! বধ প্রভৃতি বাহ্দেৰের যে সকল কীন্তি কীর্তন করিলে তাহাতে আমাদের 
প্রাণে অধিকতর বেদনা প্রদান কবিয়াই। হেতীগ্ম! তুমি অহস্কৃত ও বিচেতন 
হইয়া ছুরাত্মা কেশবের স্ততিবাদ করিতেছ। তোমার জিহ্বা কেন এখনও 

বিগলিত হয় না? যাহাকে বালকেরাও স্বণা করে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া! কেমন 
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করিয়া সেই গোপালের প্রশংসা করিতেছ ? ক্কষণ বাল্যকালে শকুণি, যুন্ধানভিজ্ঞ 
অশ্ব ও বৃষভ হব করিয়াছিল, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? চেতনাশৃন্ত 

কাষ্ঠদর় শকট পদ দ্বাবা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাই অদ্ভূত কর্ম, না, বন্দীক 
পিগমাঞ্জ থে গোঘর্ধন সপ্তাহ ধারণ করিক়্াছিল তাহাই বিশ্রকদ্প টু এই 
ওঁদরিক বাস্থদেব পর্ধতোপরি ক্রীড়া করিতে করিতে যে বাশীকৃত অন্ন ভক্ষণ 

করিয়াছিল, তাহা গুনিয়াই সেই মুগ্ধ শ্বভা গোপবালকগণ বিন্মরাপর হুইয়াছিল। 
'এই দুরাত্মা, বলবান্ কংসের অন্ন প্রতিগালিত হইয় তাহাকেই সংহার কবিয়াছে। 
এই সব 'পৌরুষেব কার্যেই কি তুমি বিস্মিত ইইয়াছ? হে কুরুকুলাধম ভীন্ম ! 
তুমি অধার্টিক! 'তোমাকে কিছু উপদেশ দিতেছি শুন। সাধু ব্যক্তিরা 
স্থশীলদিগে এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন যে, স্ত্রী, গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নদাতা, ভীত 
ও শবণাগত ব্যক্তিব উপধ অস্ত্র নিক্ষেপ ঘরিবে লা। তোমাতে তৎসমুদরয়েবই 
অন্যথা দৃষ্ট হইতেছে ? হে কৌরবাধম। আমি যেন কিছুই জানি না, তুমি বয়োবৃদ্ধ 

হইয়া জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াছ, ইহা! মনে কবিয়া ভূয়সী প্রশংস! করত কেশবের মহিমাব 
উল্লেখ কবিতেছ। হে ভীন্ম! তোমার বাকো গোহত্যা ও স্ত্রীহত্যাকাবীকে 
কি পুজা কবিতে হইবে? না, এমন ব্যক্তি কোন প্র্র্ষান্মে প্রশংসাভাজন 
হইতে পারে? হেভীন্ম! তোমাব কথাতে ঘাস্দেব আপনাকে প্রাজ্ঞেম্বর 
ও জগদীত্বর বলিয়৷ অভিমান করিতেছে! তোমাৰ সমুদয় বাক্য মিথ্যা 

হইলেও তোমাফে ফিছু বলিতে টাই না। স্তাবকের স্তব অত্যুক্তি দোষে 
দূষিত হইলেও, ভাহাৰ চাটুকাবিতাৰ জন্ত কেহই তাহাকে শাসদ করে না। 
কারণ, যাহার থে প্রকার স্বভব। ভৃলিঙগ-শকুনির * স্তার কে তাহার অনুব্তী 

হইয়! চলে? তুমি জঘন্ত প্রর্কৃতি, অধার্শিক ও সংপথচ্যুত! অতশ্রব তুমি 

যাহাদের মন্ত্রী, ক্ক্চ ঘাহাদের পুজনীয়, সেই পাগুবদ্দিগের স্বভাব যে দূষিত 
হইবে তাহীতে আর সন্দেহ কি? তুমি শ্রহ্গচর্য্য অবলম্বন ফরিয়্াছ__ মোহ প্রযুক্ত 
বা ক্লীবত্ব প্রযুক্ত, সন্দেহ নাই। হে ধর্শুজি] ইই, দান, অধ্যয়ন ও বহ্দক্ষিণ 
যজ্ঞ এ সমুদ্য়ে অপত্যফলেন্ন যোড়শাংশও নাই। অপুত্রক থ্যক্তির ব্রতোপবাসা্দি 

ক এক জাতীয় বিরিশাখী পক্ষী বিশেষ ;-_আকাশে মেধ দেখিলে ইহারা বিলে শুইর] পায় 

উদ্ধে তুলিয়া রাখে । উদ্দেশ, দেখটা পড়িয়। গেলে পদ দ্বারা ভাঙাকে খরিয়] গাখিবে। 

খাজে পড়িডে দিবে না। 
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সমুদয় বিফল। তুমিও তাদুশ অপত্যধনে বঞ্চিত, বৃদ্ধ এবং কগট ধাস্মিক। 

দেখিতেছি, তুমি জ্ঞাতিগণের মিকট হংপের স্তাগ্প সংহার প্রাপ্ত হইবে! 
মহাবল জবাসন্ধ আমার অভিমত বাজা ছিলেন। তিনি দাস বলিল 

ৰান্থদেবের লহিত সংগ্রাম কবিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই কেশব তাহাকে 

বধ করিবার নিমিত্ত 'ভীমার্জুন বার যাহা কবিয্াছিল ফোন ব্যক্তি তাহা! স্তাক্- 

সঙ্গত বলিয়া স্বীকার কবিতে পারে? এই দুবাত্মা ব্রাক্গণ বেশ ধারণ পুর্ববক 

অদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হুইয়৷ জরাসন্ধরাজের প্রভাব দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল । 
ধন্দাত্মা জরাসন্ধ এই হ্বাত্মাকে পাণ্ঠ প্রদান কবিতে উদ্ভত হইলে আপনাকে 

অব্রাক্ষণ জানিয়া তাহা! গ্রহণ রে মাই। তিনি ক্ষণ, ভীম ও অঙ্জুনকে 
(ভোজন করিতে ফহিলে কৃষ্ণ অনৈসর্ণিক কাণ্ড কবিদ্! তুলিল। হে মূর্খ! তুমি 
ইহণঞ্ে যে প্রকার মনে করিতেছ, ইনি যথার্থই ধদি সেই প্রকার জগতের কর্ত। 
হুইতেন, তাহাহইলে ইনি অধপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেছেন না কেন? 
আমি আশ্পর্যা্বিত হইতেছি যে, তুমি পাগবগণকে সাধু পথ হইতে আকষ্ট 
কবিয়াছ, আর ইহারাও সেই ব্যবহাবকে সাধু বলিয়! স্বীকার করিতেছে। 

তুমি পৌরুষহীন বৃদ্ধ, তুমি যাহাদের সর্বার্থ প্রদর্শক তাহ(দের গতি এইরূপই 
হইয়া থাকে । 

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন শিশুপালেব সেই কঠোব বাক্য শুনিয়৷ অত্যন্ত জুদ্ধ 
হইয়া! উঠিলেন। তাহাব সবোজ সদৃশ স্বভাববিশ্কাবিত ও লোহিতবর্ণ নেত্রদব 
'ক্রোধভরৈ অধিকতব রূক্তবর্ণ হইয়! উঠিল। রাঁজগণ তাহার ললাটস্থ ত্রিশিখা 
ভ্রুকুটি শ্তিকুটস্থ ভ্রিপথগামিনী গঙ্গার ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন । তিনি দশনে 

দশন পীড়ন কবিতে লাগিলেন। তাহার মুখমগুল দেখিয়া বোধ হইল যেন 
যুগাস্তরে কালাস্তক সমস্ত সংসার গ্রাস কন্পিতে উদ্ঘত হইয়াছেন। তিনি ক্রোধ- 
'বেগে উখিত হইতেছেন, এমন সময় মহাঘাহ ভীম্ম তাহাকে ধাবণ করিলেন। 

বোধ হুইল যেন শশিশেখধ বড়াননফে গ্রহণ কবিতেছেন! ভীম্ম বিবিধ 
'গৌরবান্বিত বাক্যে কাহাকে নিবারিত করিলে তাহার কোপ শাস্তি হইল। 

ভীমকে কোপাবিষ্ট দেখিয়া! শিগুপাল নিজ পৌকষ অবলম্বন করিয়া স্থির 
হই রলহিল। কুপিত সিংহ যেমন মৃগ্রকে উপেক্ষা করিয়া থাকে, প্রতাপবান্ 
শিুপাল সেইরূপ ভীষ পরাক্রম ভীমসেনকে রোধ পববশ দেখিয়া! তঁ.হাকে উপেক্ষ| 

; ২২] 
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'ক্রড. হাপিতে হাসিতে বলিল, হে ভীন্| ইহাকে পরিত্যাগ কঙছ, আমার 
প্রতাপানলে ভীমপতঙ্গ দগ্ধ হইবে, নরপতির! তাহা দর্শন করুন ।. 

অনস্তর কুরুশ্রেষ্ঠ প্রাজ্জতম ভীম্ম চেদিরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়! ভীষসেনকে 

বলিলেন *_হে বৃকোদর ! অবহিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর়। 
চেদ্রাত্রের জন্ম-বৃত্তান্ত শুনিলে ইহার বল-বিক্রদ ও তেজোবীর্য্ের অবসান 
কোথায় তাহ! জানিতে পানিবে। 

চেছ্িরাজ শিগুপাল ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে ত্রিনয়ন ও চতুকু্জ ছিলেন। এবং 
জাতমাত্র গর্দভের ন্তায় বিকট চীৎকার করিতে, লাগিলেন। পিতা ও বান্ধবগণ 
বিস্দরশ ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভীত হইয়/ ইহাকে পরিত্যাগ করিতে 
সংকল্প করেন। চেদিরাজ, তাহার ভার্য্যা, অমাত্য ও পুরোহিত আক্ল হইয়া 
চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দৈববাণী হইল প্হে নৃপতে ! তোমার শ্রীমান্ 
পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিল! ইহাতে ভীত হুইও না। ন্গেহশীল হইয়! প্রতিপালন 
কর। যম ইহার অস্তক নহে। ইহার প্রাণ কেবল অন্থ দ্বার! নিহত হইবে ; 
যিনি ইহার প্রাণ-হস্তা তিনি উৎপন্ন হইক়্াছেন।” দৈববাণী নিবৃত্ত হইলে 
ইহার জননী অপত্যন্গেহে অত্যন্ত আকুল হইব্»/ কহিতে লাগিলেন, যিনি 
আমার এই পুত্রের প্রতি এই আকাশবাণী কবিলেন, তিনি দেবতা বা! 

অন্ত যে কেহই হউন, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে, তাহাকে নমস্কার করিতেছি। 
তিনি বধার্ঘতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন, কোন্ ব্যক্তি আমার সন্তানের কালাস্তক 

হইবে, আমি তাহার নাম শুনিতে ইচ্ছ৷ করি। পুনরায় দৈববাণী হইল “হে 
দেবি! তোমার পুত্র বাহার ক্রোড়ে স্থাপিত হইলে পঞ্চশীর্যভূজগপ্রতিম 
অধিক ভূজঘয় ম্থলিত হইবে এব বাহ।কে দেখিয়া ললাটস্থ তৃতীয় লোচন 
তিরোহিত হইবে তিনিই তোমার প্রাথাধিকের প্রাথ হরণ করিরেন। 

বহু রাজ! শিগুকে ত্রিনেতর ও চতুতু'্জ এরং তাহার প্রতি. দৈববাণী- শ্রবণ 

করিয়া তাহাকে দর্শন করিতে আগমন করিতে লাগিলের। চেদিরাজ. সমাগত 
ভূপতিবুম্ূকে সমাদর করিয়া তাহাদের ক্রোড়ে, পুত্রকে স্থাপ্পুন, করিতে 
ল[গিলেন। এইরূপ ক্রমে ক্রমে শিখ, সহত্র রাজুক্রোড়ে. স্থাপিত. হলেও 
উহার সেই বাহ বা তৃতীয় নেত স্থান. হটল.না।. মহাবল ব্ররায,ও 
বাসুদেব ছ্বারকায় ছিলেন, পিশীমার অদ্ভুত সন্তানের কথ! শুনিহ। তেুহাকে 
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গেখিবায় জন্ভ তথায় গমন করিলেন । তীহীরা ভূপতি ও পিশীদাঁকে প্রণাম 
করিয়া উপযেশন করিলে পিতৃখস! দেবী যাদবী আনন্দিত হইয়া শিগুপাঁলকে 

জামোদরের ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। তাহার ক্রোড়ে স্থাপিত হইবামাধ 
শিশুর ভুজন্বর প্থলিত ও ভৃতীর নয়ন অন্তহিত হইল। তাহা দেখিয়া 
শিশুপালেব মাতা! ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন, হে মহাডুজ! এই 
ভয়কাতবাকে বর প্রদান কর। তুমি আর্ত ব্যক্তির আশম্বাসন ও ভীত ব্যক্তির 

অভয়প্রদ। শিশুপাল-জননীর এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া শরীক 
বলিলেন, আপনার কোন চিন্তা নাই, আমায় কি কবিতে হইবে, কি ধর দিব 
আন্তা করুন। তিনি বলিলেন, হে যহ্প্রধান! শিশুপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা 

কবিতে হুইবে। তাহা শুনিয়া বাসুদেব বলিলেন পিশিম! ! শোরু কবিবেন 
না, 'জামি আপনাব পুভ্রেব বধোচিত শত অপরাধ ক্ষমা করিব। 

ভীম্ম ভীমকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন হে বীর! মন্দ বুদ্ধি শিশুপাঁল 
গোবিন্দের এইরূপ বর প্রদানে দর্পিত হইয়৷ তোমাকে আহ্বান কুবিতেছে | 

শিশুপাল ষে বুদ্ধিতে বাস্ছদেবকে আহ্বান করিতেছে, তাহা তাহার 
নিজের বুদ্ধি নহে, বান্থদেবের ইচ্ছাতেই তাহার এইরূপ দুরুর্বদ্ধি খটিয়াছে। 
হে কৌন্তেয়! এই কুলকলঙ্ক আজ আমার যে প্রকার অবমানন! করিল, 

পৃথিবী মধ্যে কোন ব্যক্তি সেরূপ কবিতে পারে ? শিগ্ুপালে নাঁবায়ণের যে 

তেজোভাগ আছে, যাহার প্রভাবে সে ছূর্বদ্ধিপবতন্তর ও বঙদৃগ্ত হই 
আমাদিগকে গণনা না করিয়া শার্দালেব ন্যায় তর্জন গর্জন করিতেছে। 

মহারাহ বাসুদেব অচিরেই সেই নিজ তেজঃ পুনগ্রহণ কবিবেন। 
শিশুপাল ভীম্মেব বাক্য সহা কবিতে ন৷! পারিয়! ক্রোধভবে তাহাকে বলিতে 

লাগিল, ভীত্ম! তুমি বন্দির স্তায় উিত হইয়৷ নিরস্তর যাহার স্ততিবা 
করিতেছ, আমার প্রভাব সেই কেশবেরই কটে। কিন্তু তোমার মন দি 
কেহল পরের তোষামোদ করিয়াই সন্তষ্ট থাকে, তবে কেশবকে পরিত্যাগ 

কন্ধিয়। এই তূপালগণের স্বতিবাদ কর। নৃপতিপ্রধান বাহলীকরাজ দরদের 
স্বতি-পাঠ কর, যিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল মহণবীর 
কর্ণের প্রশংসা কর, বিনি অঙ্গবঙ্গের অধ্যক্ষ ও ইন্্রতুল্য বলশালী। যে 
মহাবাছর চাপ বিক্রর্ষণ 'অতি ভয়ানক ; কুগুল্যস্থ সহজাতে, দিব্য ও দেব-নিশ্শিতি 
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কবচ বালার্ক সদৃশ, ধিনি বাসবের সায় ছুর্জয় ভরাসন্ধকে বাহযুদ্ধে পরাক্তি 
ও তীহার শবীর ভেদ করিয়াছিলেন । এই" মহারথ ফ্রোণ ও অশ্বখামার স্তব 
কর; বাহাদের একজন জাতক্রোধ হুইলে চরাচর বিশ্ব নিঃশেষিত করিতে 

পারেন। সাগরাম্বরা পৃথিবীতে ধিনি অদ্বিতীয়, সেই বাজেন্ত্র হুধ্যোধনকে 
অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের স্ততিবাদ কৰা কি ন্তারানগত ? না বুদ্ধিমানের কার্ধ্য ? 
কৃতান্ত্র দৃ্বিক্রম বাজ! জয়দ্রথ, প্রথিতবিক্রম কিন্পরাচার্য্য ভ্রম, তরতকুলের 
শিক্ষক বুদ্ধ কপাচার্য্য, মহাধনুদ্ধব কুক্সিবাজ, ভগদত্ত, যুপকেতু, অযরৎসেন, 

মাগধেশ্বব, বিবাট, ক্রপদ, বৃহদ্বল, শকুনি, অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিনা, 
পাঁও, শ্বেত, উত্তম, মহাভাগ শঙ্খ, বৃষসেন, বিক্রমশালী একলব্য, মহাবথ 

কালিঙ্গ ও শল্য প্রত্ৃতি ভূপালবৃন্দেব স্তব কর। তোমার জীবন ইহাদের 
অনুগ্রহেষ উপর নির্ভর করিতেছে । 

তাহা গুনিয়! ভীম্ম বলিলেন, হে চেদিরাজ! তুমি কি বলিতেছ, আমাক 

জীবন এই রঙঙ্গগণেব অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে? আমি ইহাদিগকে 
ভৃণ-তুল্যও জ্ঞান করি না। 

ভীম্মের এই কথা শুনিয়া রাজগণ কোপাবিষ্ট হইয়া! কেহ উচ্চ হাস্ত, কেহবা! 
তাহাব কুৎসা কবিতে লাগিল। কেহ বলিল পা/পগর্বিত্ত ছু্মতি. ভীম্ম ক্ষমার 
যোগ্য নহে, ইহাকে পশ্তরন্তায় বধ ব' প্রদীত অনলে দগ্ধ কর। 

ভীম্ম তাহাদের কথ! শুনিয়া বলিলেন, হে নৃপতিগণ! তোমাদেব কথা! 

শেষ হইবাব নহে। তোমরা আমাকে পগুর স্তায় হত্যাই কব, আর প্রদীপ্ত 
'অনলেই দগ্ধ কর, আমি তোমাদেব মন্তকে এই পদাঘাত করিলাম! আমরা 

গোবিন্দকে পুজা কবিয়াছি; তিনিও মম্মুথে বিদ্যমান রহিয়াছেন, বাহার 

নিতান্ত মরণ-কণ্তি হইক্স! থাকে, তিনি গদাচক্রধানী বান্থুদেবকে যুদ্ধে আহ্বান 
করুন। মি নিশচর বলিতেছি আহানকারীকে সণশামী হই বই 
যাদবদেব শ্রীকঞজের শরীরে লীন হইতে হইবে। র 

ভীম্মেব এই কথ শুনিয়া অতিশয় বলশানী নিস নর 
ুদ্ধার্থ বান্ুদেবকে £ আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল, হে জনার্দন! আমি 
তোমায় আহ্বান কবিতেছি, এস, আমার সহ্ছিত সংগ্রাম কর, জাজ তোমাকে 
পাগুব্গণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ কি! হে কৃষ্ণ! তুমি দাজা নহ, ভুমি 
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দাস, তুমি ছূর্মতি ও পুঁজার অযোগ্য পাত্র! পাগুবগণ বাল্ব প্রযুক্ত রাজগণকে 
উপেক্ষ। করিয়া তোমায় পুজ্যবৎ পূজা! করিয়াছে । এই অনভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ 

তাহাদ্দের নিধন নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে । ইহা বলিয়! শিশুপাল ক্রোধে 
ভীষণ হুষ্কার করিতে লাগিল। 

তাহা শুনিয়া শ্র/কুষ্, মৃহস্বরে ভূপালগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে 
ভূপতিবৃন্দ! এই সাত্বতীনন্দন আমাদের পরম শক্র। এই স্বরাত্মা। অনগকাৰী 
সাত্বতগণেব সর্বদা অপকার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই ছুর়াচার আমার 
পিশতৃত ভাই হুইয়াও আমব! প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন কবিয়াছি জানিয়া 
দ্বারকাপুব দগ্ধ কবিয়াছিল। ভোজরাজ বিহাবার্থ রৈবতক পর্বতে গমন কবিলে 
এই পাপিষ্ঠ তাহাব সহচরগণের মধ্যে অধিকাংশকে বিনাশ এবং অবশিষ্টকে 
বন্ধ করিয়! স্বপুরে গমন করিয়াছিল। আমার পিতার অশ্বমেধানুষ্ঠান সময়ে 
বিস্বোৎপাদন করিধাব মানসে রক্ষকগণ পবিবৃত পবিত্র বজ্ঞাব অপহরণ 

কবিয়াছিল। এই ছুবাত্মা নিতান্ত অননুরক্তা সৌবীর দেশ গামিনী বক্র পত্বীকে 
এবং কাপুরুষেব স্তায় মায়া অবলম্বন করিয়! স্বীয় মাতুল বিশালাধিপতির কন্ঠ! 
ভদ্রাকে অপহরণ কবিয়াছিল। আমি কেবল পিশীমার অনুরোধেই এই পাপাত্মার 
ছুষ্ষদ্ঘ সকল এ পর্য্যন্ত সহ কবিয়াছি। হছ্রাত্মা শিশুপাল ভাগ্যক্রমে আজ এই 
সমু ভূপতি সন্নিধানে উপস্থিত আছে। আজ এই হতভাগ্য আমার প্রতি 
যে অত্যাচাব কবিল, ভূপতিগণ সকলেই তাহা! স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে 
যাহা যাহা! কবিয়াছিল তাহাও শ্রবণ করিলেন। এই হুয়াত্মা এই বিরাট 
বাজমগুলীর সমক্ষে আমাকে যে অপমান কবিয্নাছে, আব আমি তাহ! কোন- 
ক্রমেই সহ কবিব না। মুড়মতি শিশুপাল যমালয়ে যাইবার জন্ত রুঝ্সিণীকে 
প্রার্থনা করিয়াছিল, কিস্ত হতভাগ্যের সে প্রার্থনা সফল হয় নাই। 

শ্রীকষ্ণের কথ শুনিয়া সভাস্থ ভূপালগণ শিগুপালেব নিন্দা করিতে 
লাগিলেন। শিগুপাল ক্ৃষ্ণেব কথা শুনিয়া ভরঙ্কব অট্ট হাসি হাসির! বলিল, 
হে মধুস্দেন! তোমার ভ্তায় নিলর্জ ব্যক্তি ভি কিকেহু আপন স্ত্রীকে 
অন্যপূর্ববা বলিয়| সত! মাঝে স্বীকাব কৰে? বাহাহউক, তোমাক ক্রোধে 
আমার কিছুই হইবে না!। যদি শ্রদ্ধাপূর্ববক ক্ষমা করিতে হয় কর, নতুবা 
তোমার বাহ! ইচ্ছ! তাহাই কর, তোমাৰ প্রসরতায় আমার কোন লাভই নাই। 



১৭৪ শিশুপাল ধধ। [ াবকালীলা ] 
সরান জা এ জজ (বউ (৫ পর সি এটি সর এ (চি এ রি এ” আত এসি এ ভর ক হস ও মে উট জর এ পি, ই এটিই (রিল সা চে হা রস্রিহ্রে 

হতভাগ্য শিশুপালের দত্ত দর্শন করিয়া নারায়ণ চক্রকে স্মরণ করিলে 

তৎক্ষণাৎ তিনি উপস্থিত হইলেন। তখন তগবান্ চক্রপাণি রাজগণকে 

সন্বোধন করিয়। বলিলেন, শিশুপালের মাতা ইহার শত অপরাধ ক্ষমার 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত আমিও এপত্যস্ত তাহা ক্ষম! করিয়া আসিতেছি। 

আজ তাহার শত অপরাধ পূর্ণ হইয়াছে। জার এ ক্ষমা বা ক্কপার পাত্র 
নছে। আপনাবা দেখুন, আজ আমি আপনাদের সমক্ষেই এই মহত্তম অপরাধে 
ইহার' মন্তকচ্ছেদন কবিতেছি। ইহা বলিয়াই চক্রন্বার৷ তৎক্ষণাৎ তাহাব মস্তক 
দ্বিখণ্ডিত করিলে সে বস্জরাহত পর্বতের ন্যায় সশব্খে ভূপতিত হইল । তাহার 
কলেবর হুইতে ুর্ধ্যসম তেজঃপুঞজ সমুখিত হইয়া সর্বলোক নমস্কত কমল 
লোচন প্রীকৃককে অভিবাদন পূর্বক তাহার শরীরেই লীন হইল! ভূপতিগণ 
এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন কবিয়! অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন! ঈদৃশ 
অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়৷ রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ বিরুদ্ধ তাবাপন্ন 

হইলেও কেহই আর কোন কথা কহিতেও সাহস কবিল না। সভাস্থ 
রাজগণ, ব্রাহ্মণ ও মহধিগণ শ্রীরুষ্ণের বিক্রম দর্শনে তাহার ভ্তব করিতে 
লাগিলেন। 

মহারাজ যুধিষ্টিব অনুজগণকে চেদিবাজের অস্তেষ্টি ক্রিয়াব আদেশ করিলে 
তাহ! সত্বর সম্পন্ন হইল। অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির শিশুপালপুত্রকে চেদিবাংজ্য 
অভিষিক্ত করিলেন। 

তনভ্তর মহাতেজা পাও্পুত্রগণ দেই সর্ধসমৃদ্ধিসম্প্ন পরম শ্রীতিকর, 
গ্রভৃত ধনধান্তযুক্ত মহাক্রতু গাঁজনুয় নির্ব্নে সম্পরন করিলেন। মহাবাছ 

বাস্থদেব শাঙ্গ” চক্র ও গদ! ধারণ পূর্ববক আরম্ত হইতে শেষ প্র্ধ্ত্ত বক্ত রক্ষা 
করিলেন। যজ্ঞ সম্পর় করিয়! মহারাজ যুধিষ্ঠির অবভূথ * স্নান কৰিলে সমাগত 
নৃপতিবৃন্দ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হুইয়। বলিলেন, হে ধর্মজ্ঞ! আপনার 
সৌভাগ্যের সীমা নাই, আপনি নির্বিঙ্গে সাআজ্য প্রান্ত হইলেন ।, আপনি 
আজমীড় রংলীর নৃপতিগণের যশোবর্ধন করিলেন) আমতা আপনার মহাষজ্ঞে 

আসিয়! সর্বপ্রকার, কাম্যবন্ত উপভোগ করিলাম) এক্ষণে অন্থমতি করুন 
স্বত্ব রাজ্যে গমন করি। 

* . হঙ্াদি লীপনার্বো ধিধিপূর্ব্ফ অবগাহন কছিয গ্লাণেরনাম অধভূত সান 
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৪1 দ্বারকালীল৷ ] প্রীরধা। ১৭৫ 
হে বস্তা £ হাটে ও আচ রা উঠি উচাছি াি্ 

ধর্শরাজ যুধিষ্টির তাহাদেব কথ গুনিয়া! তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রীতি পুর্ধক 

পুজ করিয়া! শ্রাভুগণকে তাহাদের ক্লাজ্য সী! পথ্যন্ত অন্থগমন করিতে আদেশ 

ফরিলে প্রভাপশালী ধৃষ্টহ্য্ বিরাটের, অঞ্জন মহারথ ক্রপন্নের, মহাবল 
পরাক্রান্ত ভীমসেন তীগ্গ ও. সতরাষ্্রের,। সহন্দেৰ যহাবীর- সপুজ দ্রোণের, 
নকুল সপুজ স্ুবলের, ত্রৌপদীননন ও স্ুভদ্রা তনয়গণ পার্বতীয় ভূপাল ও. 
অন্তাগ্ঠ ক্ষত্রিয়রাজের অন্ুগমন কপ্সিলেন। 

তৎপরে ব্রাহ্মণগণও বিধানানুসারে লম্পু্দিত হুইয়! স্ব স্ব গৃহে গমন 
ফরিলেন। 

ভূপাল এবং ব্রাঙ্গণগণ স্থ স্ব স্থানে গমন কক্সিবাব কয্পেক মাস পরে, উগবান্ 

ঘানুদেৰ যুধিষ্টিরকে বলিলেন ছে কুরুবংশাবতংস | মহাক্রতু ক্মাজসুয় সম্পন্ন 
হইয়াছে, এক্ষণে অনুমতি করুন আমি দ্বারকায় যাই। তিনি তাহা শুনিয়া 
ঘলিলেন, ছে গোবিন্দ! তোমার প্রসাদে আমার রাজস্থয় স্থুলম্পল্ন হুইল। 
তোমার প্রভাবেই ক্ষত্রিম্ন রাজগণ বশীভূত ও সর্ধ্বোত্তম উপহার লইয়া! আমান 
সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। হে মহাত্মন্! কেমন করিম! তোমায় বিদায় 

দিব? তোমা ছাড়া আমি এক মুহূর্তও আনন মনে থাকিতে পারি না। 
কিস্তকি করিব তোমাকেও ত দ্বারকায় ধাইতে হইবে। 

অনন্তর শ্রীক্কষ্ণ পিসীম! কুস্তীক্ব আদেশ গ্রহণ পূর্বক দ্রৌপদী ও 
স্থতদ্রার় সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! যুধিষ্টিরাদির লহিত অস্তঃপুর হইতে বহির্গত 

হইলেন। 
কৃষ্ণ-সারথি মহাবাছ দারুকদেধ-বপু নামক রথ আনগ্জন. করিলে মহামতি 

বাস্থদেব তাহা প্রদক্ষিণ পুর্ব্ক লেই গরুদ়ুকেতন রথে আরোহণ কবিয়া স্ত্রী ও 

স্বজনগণ সহ মহা আড়মরে দ্বারকা যাত্রা করিলেন। ধর্দান়াজ যুধিষ্টিব ভ্রাতৃগণের 
সহিত কিয়দ্দুর অনুগমন করিলে: কৃষ্ণ রথবেগ সন্বরণ পুর্ঘ্ক তাঁহাকে নানা ' 
প্রকার প্রবোধ দিলে তিনি শাস্ত“হুইয়! গৃহে ফিরিলেন ) গ্রীকুঞ্ণ দ্বা়কান় গমন 
কবিলেন। 

প্ীকহ. দ্বারকায় গমন করিগে বাজা ছূর্টোধন ও গ্ুবল" নন্দন শকুনি 
যেন কি মোহের বশে অপুর্ব আকর্ষণে সেই দিব্য লভায় অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। 



১৭৬ শিশুপাল বধ। [ খ্বাবকালীলা ] । 
১৪ ঠা, জজ 

সথ্যোধন, শকুনি পহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরেব মহাসমাদরে গুবসাল চোঁবা চোষ 

লেস পেয় ভেজ্যে পরম-প্লীতি পুর্র্বক উদর পূর্ণ কবিয়া ধাজনুয় যজ্ঞের শরশ্ধ্যা 

চিন্তা কবিতে লাগিলেম ।--."একমাত্র গ্ীরুষ্ণের দাহায্যেই আজ যুধিষ্টির সুবিশ!ল 

ধরিক্রীর একচ্ছত্র সম্রাট । কৃ ঘখন শিগুপালের শিরশ্ছেদ ফরিলেন, তখন 

একজন নৃপতিকেশ্ড একটা ক্ষথা করিতে দেখ! ঘায় নাই। লকলেই ভন 

সন্ত্রস্ত কৃষ্ণের কি অভাৰনীয় শক্তি! তীাহাব প্রতি পাগবদিগের গ্রীতিই 

বা ক্ষত" সকলেবই গকল মত অগ্রাহা করিয়। সহদেৰ খন বলিল, ্শ্রীকুষই 

এই অগ্রৎপুজাব অধিকারী । ইহার স্তার এশ্বধ্যাদিযুক্ত আক্ ফাহাকেও নয়ন- 
গোচব করি না। অধিক কি সমস্ত দেবতাগণও ইছারই স্বরূপ। জীবের উপযুক্ত 
দেশ, কাল ও ধনাদির সমাগম একমাত্র ইহারই প্রসাদে ঘটিয়া! থাকে । দেশ, 
কাল ও পাত্রে বিবেচনায় ইহার পৃজ্ঞ। করিলেই সমুদ্র দেবতাবই পুঁজ! কর! ছয়। 

এই বিশ্ব-সংদাব ইহাব আত্ম-ন্বপ্ধপ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইনিই 
এই ঘজ্জ সমূছেক্স একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেঘন্া। অগ্নি) আহুতি, মন্ত্র, জ্ঞান ও 

যোগ-সাধনাদি কার্য সমূহ, একমাত্র ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আরপ্ত হয়। 
ইনি জম্ম-কর্শার্দির অতীত এক- _অদ্বিভীয় হইয়াও আত্ম-স্বূপে এই অমস্ত 
সংসাধের কৃষ্টি, পালন ও লংহার কধিতেছেন। 

ধাহার অনুগ্রহ ভিক্ষা্ন তপস্তা ও যোগার্দি বিধিধ কর্শেপ্প অনুষ্ঠান করত 

জনগণ ধাহাব নিকট হইতে ধর্মাদি প্রচুগ্ন শ্রেয় লাভ করিয়া! থাকে, সেই 
সর্বাস্তর্য্যামী ও সর্ধব-কর্াফলগ্রদ বান্ুদেবই প্রেষ্ঠ পূজার উপযুক্ত পাত্র । সর্ববতো- 
ভাবে ইহাঙ্গই শ্রেষ্টস্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় তগবান্ শ্রীক্ষ্চকেই অগ্র-পূজা দান 
করুন। দক পুঁজিত হইলে ঘাবতীয় ভূতের, এমন কি পুজফের আত্ম-স্ববপেরও 
সম্যগ্ পুজা সাধিত হুইবে। 

দ্রানের অনন্ত ফলের প্রত্যাশা করিলে, সকল জীবেব অস্তরাস্মা স্বক্নপ 
সর্বত্র ভোজ্ঞানবর্জিত ফামলোভাদিশুন্ত পূর্ণানন্দসৃত্তি ভগবান্ শ্রীরুষ্ষকে দান 
কবাই আমাদেব কর্তব্য ।» 

ইহা শুনি তু কেনই কোন কথাও বলিতে পার্িল নী। সভাস্থ মুনি 
খাবি ও ছ্বিজগণও ত সহদেবের এই কথ একান্তবাঞ্যে অন্থমোদন করিয়া 
"তাহাকে যথেষ্ট সাধুবাদই প্রদ্ধান কবিল। 

এজ স জে ১ এ এ চা সাইন সন লং ক পইরা এ এই চান এস রছি ও চি এ শে 



 দবারকার্লীলা ] ভ্রীরঞ্চ। ১৭৭ 
৬০০০০ ৬-০০পকে টি 

তাহার পব পাগুবগণের তর্সয়তা ও কৃষ্ণ-প্রীতি ।- বুধিষ্ঠির বাস্থদেবের 

পদ্য প্রক্ষালন কিয়া! সেই বাবি পবিত্র জ্ঞানে স্বীয় মন্তকে ধাবণ করিলেন। 
অনুজ ভ্রাতৃগণ, পত্বী, অমাত্যবর্গ ও অগ্তান্ত আত্মীয় কুটুখখগণের মস্তকেও 
সেই বাবি প্রদান ফরিলেন। 

গীতকৌষেয় বস্বঘুগল, মঠামূল্য মণিময় আভবণ সমুহ ক্ৃষ্ধকে প্রদান 

করিয়া আনন্দে এমনই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, আনন্দাশ্রুতে তাহার 
দৃ্টিরোধ হইল! তিনি কৃষ্ণকে আর সম্যগ্ অবলোকন কর্সিতেও 
পারিলেন না! 

কষ্ণকে এই প্রকারে সম্পৃজিত দেখিয়! সমবেত জনগণ কতাঙগপুটে 
ধায়মান হইয়া উঠিল, জয় ও নমস্ শবে সভাস্থল পরিপূর্ণ হয়! গেল! 
ভগবান্ জ্ঞানে সকলেই তাহাকে নমস্কার কবিতে লাগিলেন। দেবতাগণও 

পুষ্পবুষ্টি কবিতে লাগিলেন । 

এরূপ কৃষ্ণকে যাহারা সহায়বপে পাইয়াছে তাহাদের বল বিক্রম_ তেজোবীর্ধ্য 
নাত্রাজ্য ও সম্পদ যে অতুলনীয় হইবে তাহাতে আব আশ্চর্য্য কি? 

. একমাত্র অতুল তেজেব আধার অমোঘবীর্য শিগুপাল ভিন এই সাস্ত পূজাব 
প্রতিবাদ কেহই করে নাই। মাত্র তিনিই বলিয়াছেন কৃষ্ণ গোপালক; তাহার 
কোন প্রকাব জাতি, 'আশ্রম বা ক্লের নির্ণয় নাই, সে সনাতন ধর্শের বহিতূতি, 
শ্বেচ্ছাচাবী, বিবেকহীন ধৈর্য্য ! তাহা! শুনিয়াও ত কেহই কোন কথা 
বলিল না। তাহাব পব শিপ্চপাল হত্যায়, ভয় আরও ঘনীভূত হইল। হায় 
হায়! পাণ্ডবগণকে পরাজয়ের আব আশা নাই ! 

শিশুপালের ছিন্ন দেহ হইতে জ্যোতিঃ নির্গমন ও কৃষ্ণ শরীবে প্রবেশ! 

এই অলৌকিক ব্যাপাবেও অনেক মুঢ় ব্যক্তিই মোহিত হইয়াছে। এই 
ইন্ জালে কৃষ্ণ আপনাতে তগবত্বা! প্রতিষ্ঠিত করিয়া উপস্থিত রাজগপকে ভীত 
ও চকিত করিয়াছে! 

তাহার পর মহাড়খখরে রাজস্য় যজ্ঞ যাহা দেখিলাম তাহা! ত কল্পনাবও 
অতীত! আমি ধনাধ্ক্ষ, দাতাকর্ণ দানে নিযুক্ত, ভীম পাকশালা- 
ধ্ক্ষ, দ্রৌপদী পরিবেশন-ব্যবস্থাকর্রী ! স্ু্বাং নিন্দা অবসর কাহারই 
নাউ । 



১৭৮ শিশুপাল বধ। [ গ্বারকার্লীলা ] 
ছি এস এটিই এটি 

নিই এট রি বইইএরনিউনউউি,এচে_ রনি রি এ, এন 

শিশুপালেব নিধনে যজ্ঞেব বি্-বিনাশ ব্যপদেশে হর্যোদ্ছাস !- যজ্ঞ সমাপন | 

গঙ্গায় অবভূত ক্গান! ক্গানেব কি অপূর্ব ঘটা! অসংখ্য বাগ্ঠধ্বনি, নর্তকী- 
গণের নৃত্য, গায়কগণেব গান, স্বর্ণ-মালাধাবী নৃপতিগণেব বিচিত্র ধবজা ও 
পতাকাদি পরিশোভিত হন্তী অশ্ব রথে আরোহণ পূর্বক চতুবঙগিনী সেন! 

সমতিব্যাহথায়ে স্গান-যাত্রা ) যহ, স্থঞ্য়, কাম্বোজ, কুরু, কেকয় ও কোশল- 
রাঁজগণের, স্ব স্ব সৈন্তে পরিবৃত হইয়া রাজনুয় যজ্ঞের জমান রাজা! যুধিষ্টিরকে 
আশ্রে লইয়া মেদিনী কম্পিত করিয়! সেই গমন; সন্ত, খত্বিক ও ব্রাহ্মণগণের 
উচ্চকষ্ঠে বেদধ্বনি) দেবতা, খাধি, পিতলোক ও গন্ধর্বগণের পুষ্প-বৃষ্টিতে 
যুধিষ্টিরের সম্মান; গন্ধমাল্য ও বিচিত্র মহামূল্য আভরণারদিতে বিভূষিত নর 
নারীগণেব হুবিদ্রা্দি বিবিধ রসেব দ্বারা পবম্পর পরম্পবকে বিলিপ্ত ও অভিষিঞ্তি 
করিয়। সেই আনন্দ বিহার ; বাবাঙ্গনাগণ নায়কগণ কর্তৃক তৈল, গোরস, গন্ধজল, 
হরিদ্রা ও আর্ কুদ্ছুমাদি দ্বারা অন্ুলিপ্ত হইয়া নায়কগণকেও তন্দাবা প্রলিগ্ত 

কবত থে আনন্দো্ছাস বর্ধন কবিয়াছিল; সৈনিকগণে স্থুরক্ষিতা রাজ-পত্বীগণ 
রথারোহণ পুর্ব্বক বিমানচারিনী স্ুববনিতাগণের স্তায় যন্ত-সমাবোহ দর্শনার্থ 
গঙ্গাতীরে উপনীতা হইলেন, তথায় পতিব মাতুলেয় কৃষ্ণ সথাগণ, ভীমাদি ও 

পতির ভ্রাত স্থানীয় অন্তান্ত দেবরগণ এবং সখীগণ কর্তৃক পরম্পর পবিসিঞ্চিত 

হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব কবিতে লাগিলেন! আহা! তখন রমণীগণের 
সেই সলজ্জ হাস্ত বিকসিত বদন চন্দ্র কি অপূর্ব শোভাই ধারণ কবিয়াছিল ! 
আবার চশ্ব-নির্ষিতি উদক-সেচনপাত্র ্বাব৷ দেবর ও সখিগণের অঙ্গে জল সেচন 

উপলক্ষে তাহাদের নিজেদের পবিধেয় ও উত্তবীয় বস্ত্র জলসিক্ত হওয়ায় গাত্র, 

কুচভাগ, উরু ও মধ্যদেশ স্পষ্ট পবিদৃষ্ট ও আনন্দৌৎস্থক্য নিবন্ধন চঞ্চলতা৷ হেতু 
তাহাদের করবী হইতে পুষ্প সমূহ বিগলিত হইতেছিল! তাহাদের তাদুশ 
মধুর বিহার ও অঙ্গাবয়ব দর্শনে ফুলধনুব ফুলশরে কাহার না হৃদয় মথিত 
ছয়? 

রাজ! যুধিষ্ঠির অত্যুত্তম অশ্বসংযোজিত সুবর্ণছারাদি পরিশোভিত রথে 
আরোহণ করত: বনিতাগণে পরিবেষ্টিত হইয়! পরিকর ক্রিয়। সমূহে নুশোভিত 
বজঞ-শ্রেষ্ট রাজন্থয়ের তায় অপূর্ব শোভায় স্থশোভিত হইয়াছিলেন। খত্বিকগণ 

পত্থীযাজ নামক যাগোপলক্ষিত অবভৃত সম্বস্বীয় কর্ সমুদয় শেষ 



[ ঘ্বাবকানীল! ] প্রীকফণ। ১৭১ 

করিয়া দ্রৌপদীসহ মহাবাজ যুধিষ্টিরকে আচমন করাইয়া গঙ্গাজলে জান 
করাইলেন। 

তীহাদেব ল্নানের পর অন্তান্ত সমস্ত লোক গঙ্গায় অবগাহন করিয়া! জান 
করিল। সেকি অপূর্ব দৃশ্য! 

স্স(নেব পর রাজা নূতন ক্ষৌম বস্ত্র পবিধান কবিরা! নানাবিধ অন্ত্বম আভরণে 
ভূষিত হইলেন ; এবং অত্যুত্ধম বসন ও ভূষণ দ্বারা খত্বিক, বিপ্র ও সদস্তগণেব 
পুজা করিলেন। তিনি রাজন্যবর্গ, জ্ঞাতি, কুটুন্ব, স্হৃদ্ মিত্র, বন্ধ বান্ধবাদি 
সকলকেই আদরাতিশয়ে বস্ত্রালঙ্ক।বাদি দ্বারা যথেষ্ট পৰিতুষ্ট করিয়াছেন। যুবকগণ 
মণিময় কুগুল, স্ুপুষ্পমালা, উষ্ণীষ, কঞ্চুক সুক্ষবন্ত্র ও হারাদিতে বিভূষত 
হুইয়। মত্যধামে অমরবুন্দের স্তায় শোভ1 ধারণ করিল, এবং যুবতী রমনীগণও 

স্বচ্ছকুণল, কনক মেখলা এবং অলকাশোভিত বদনকমলের শোভায় অপূর্ব 

দ্বীপ্তি লাভ কবিল ! 

চরিত্রবান্ খত্বিক, সদস্য, ব্রহ্গাবার্দী ত্রাহ্ণগণ এবং অন্ান্ত ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, 

বৈগ্ত ও শৃদ্রাদি প্রজা বৃন্দ, সমাগত নৃপতিগণ, দেবর্ধিগণ, পিতৃলোক, ভূত সমূহ 
এবং অন্ুুচরবর্গ সহিত লোকপালগণ বাজা যুধিঠিবের নিকট বিশেষ সম্মান লাভে 

পরিতু্ হুইর়া সানন্দে স্ব স্বস্থানে প্রস্থান কবিলেন। 

এত বড় মহোৎ্সবে কাহাবই কোন মনঃক্ষোভের কারণ উপস্থিত হয় নাই। 
সর্বকনের আশীর্বাদে যুধিষ্টিবেব রাজলক্্মী যে সর্বদা স্ুপ্রসন্নাই থাকিবেন, 

তাহাতে আব বিচিত্র কি! 

ইহ চিন্তা করিয়া! ছুর্যোধন ক্ষোভ ও দুঃখে এবং ঈর্ষা ও বিদ্বেষে জর্জরিত 
হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ কবিল! 

চির-শক্র শিশগুপাল শ্রীরুষ্ণেব নিন্দ।চ্ছলে যাহা বলিয়াছে তাহাতে দেখা 

যাইতেছে ইদানীস্তন বাস্থদেবই বাল্যকালে শকটভঞ্জন, পুতনা ও বৎসান্ছুর বধ 
এবং গোবর্ধন ধাবণ প্রভৃতি লীলা করিয়াছেন। ভীগ্ষ পুতনাবধাদি কীর্তন করিলে 
শিশুপাল পুতনাকে শকুনি বলিয়া পবিহাস কবিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই শ্রীক্কে 
স্ত্রী ও গোহত্যাকারী বলিয়া, পাপভাম্বী করিল। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে 
যে, পুতনাকে পরিহাসচ্ছলেই «শকুনি* বলিয়াছে। নতুব। পুতনাবধ জন্য যে 

সতী হত্যা, শ্রীরঞ্চকে' তাহার পাঁপভাগী বলিয়া উল্লেখ করিত না। অতএব 



১৮৩ শিশুপাল বধ। [ দ্বাবকালীল! ] 
এ হদিস ব্যাচ হা ৫ জে হি হা আচ উজ হি ছে রা জি জর ০. চে নটি উট এচ সুসান উউছে ১৫? রমন 

ইনিই যে ও ব্রজের সেই কষ তাহাতে আর সংশয় নাই। ষতিমান্ মহাতেজন্বী 
চিরকুমার ভীম্মও সেই রিশাল রাজ-সভ! মধ্যে শ্রীক্চের এ সমুদ্ধায় বাল্য-লীলা 
বর্ণন করিয়! তাহার মহামহিমাময় চবিত্র কীর্তন করেন। 

শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং তগবান্, এই বিপুল বাজ্-সভায় মহামনস্বী অতি বড় প্রশাস্ত 
চরিত্র মহধি রুষ্খদৈপায়ন বেদব্যাস, এবং শিশুপাল কৃত কৃষ্চনিন্দা শুনির! 
পরম ভাগবত্ব অব্যক্ত অচিত্ত্য সত্যসনাতন পুরাতনখধি দেবধি নারদ যাহ! 
বলিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণেব প্রতি তীহাদের যে প্রগাঢ় প্রেমভক্কি প্রদর্শিত 
হইয়াছে, তাহাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। 

শ্রীকফের ভগবত্তা সম্বন্ধে পাঠককে আর একটা মনোরম আখ্যায়িক! 

শটনাইতেছি ;- 
বন্দেবের অশ্বমেধ যজ্ঞ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণার্থ বলদেবকে বলিলেন, 

আপনি মার্কগডেয় মুনিকে নিমন্ত্রণ করিয়৷! আস্থন। কিন্তু তাঁহাকে নিমস্ত্রণ 

রিলে তিনি যদি কিছু বলেন, তবে তাহাব কোন কথার উত্বর না দিয়! 
চলিয়া আসিবেন। 

ব্লদেব তার্থ গমন করত তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইয়! তাঁহাকে 

ঘথাবিধি নিমন্ত্রথরা করিলেন। বলদেব তাহাকে নিমন্ত্রথর করিলে তিনি 

অত্যন্ত দ্ধ তাহাকে ভতৎসনা করিতে লাগিলেন ১-বলিলেন এত বড় 

ক্পর্দা। ছোট লোক-_নীচ জাতি গোপের অন্ুপুষ্ট হইক্! আমাকে নিমন্ত্রণ ? 

ব্রাহ্মণের মর্যাদা যদি জানিতিস্ তাহা হইলে এ সাহস হইত না! দূর হ বেটা! 
দূর হ! ইত্যাদি!” হৃলধর তাহার এই প্রকার কটুক্তি শুনিয়া, ক্রোধে অলির! 
উঠিলেন। শ্রীকষের নিষেধ বাক্যেও আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবেন না । 

তাঁহার আশ্রমকে হুল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে, মনস্থ 
করিলেন । যেমন মনন, অমনই কার্য ! হলাকর্ষণে আশ্রম কাপিতে আাগিল্র ! 

তাহা সমুখ্খপাটনেব ব্যাপার দেখিয়া ব্রহ্ম! নারদাদি উপস্থিত হইনা তাহাকে 
সাত্বন। দান করিলে তিনি হল লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন ; এবং শ্রীরুষ্ণকে 

তাহার ক্রোধ ও 'কটুক্তির কণ। রলিয়। রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ 

প্রীকষ্* তাহ! গুনির! হাসিয়। বলিলেন, দাদা! এই জন্তই ত তোমার সাবধান, 
কির! দিয়াছিলাম। বাহাহ্উক, কার্যে দ্র কনিতে হইবে, কুদ্ধ হইজে। 



[ ্বাবকাণীল! ] শরীক । ১৮১ 
আগ রানির প্হি 

চলিবে না। কারণ আমর! যে কুলে জন্মিরাছি তাহা ক্ষত্রিয়কূলের নীচ এবং 
আমরা বৈশ্ত গোপেরও অনপপুষ্, সুতরাং আমর! একপ্রকার পতিত ॥ এ 

অবস্থায় ত্রাক্গণের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। ব্রাহ্মণ পরম পবিত্র $ 
ঘুণাক্ষরেও কোন প্রকার পাপ স্পর্শ হইলে তাহাদের সর্বনাশ হয়! 

অত্যন্প পাপৈহিপদ শুচীনাং পাপাত্মনাং পাপশতেন কিংবা । 
গোমুব্রমাত্রেন পয়ো। বিনষ্টং তক্রম্য গোমুত্রশতেন কিংব! ॥ 

যেমন বিন্দুমাত্র গোমুত্রে বহুল পবিমাণ ভুগ্ধ নষ্ট হয় কিক ঘোলে শতবিঙ্গু 
গোমুত্র পড়িলেও তাহার কিছুই হুয় না) তদ্রপ পবিত্রাত্মাদিগের অত্ন্ন পাপই 
বিপদ শ্বরূপ। পাপাত্মাদিগের শত পাপেও তাহাদের কোল বিকারই ঘটে না। 

অতএব ব্রাহ্মণের দোষ নাই, তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। আবার তিনি, 
সপ্তকল্পাস্তজীবী মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ! তিনি অনায়াসে তোমার বলবীর্ধ্য ও 

তেজকেও সংঘত করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা কবিলে মুহূর্তে শত শত আশ্রম 
সৃষ্টি করিতে গারেন। তাহার ইচ্ছায় ব্রক্মাণ্ডে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে | 

কিন্ত তাহার! বড়ই ক্ষমাশীল। ব্রক্তেজের হানিজনক কোন কার্য কখনই 
করেন না। তিনি আমদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলে কোন ব্রাহ্ষণই 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না! অতএব, দাদ! আপনাকে আর একবার 

যাইতে হইবে। 

ইহা! বলিয়া! তাহাকে কতক শান্ত করিলেন। মহাতেত্রস্বী রাম বলিলেন, 

আমি আর যাইব না। ইচ্ছা হয় তুমি নিজে বাও। শ্রীকষ্ণ অনেক অন্থনয় 
বিনয় করিয়! বুঝাই বলিলেন, আর একবার বাও দাদা, এ সব কার্ধ্য ত 
তোমারই ; তুমিই জগৎ কর্তা । তুমি আত্ম-বিশ্বত হইতেছ কেন? জগতের 
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ত তোমারই ইচ্ছাধীন। জগতে তোমার উপর কথা কহিবার 
কে আছে? আজ যে মার্কণ্ডেয় মুনি ভুদ্ধ হইয়! তোমায় দশ কথ শুনাইয়াছে, 
সে অধিকার ত তুমিই তাহাকে দিয়াছ। এ জগৎ বে তোমারই ক্রীড়া! ক্ষেত্র! 
কর্তাকে অনেক' নিতে হর্, নতুবা! লীলা! খেল! হয় না। তবে প্রবার তোমায় 
নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, না, কেবলমাত্র এই কথ! বলিবেন যে, কক আপনাকে 



১৮২ শিশুপাল বধ। [ দ্বাবঞ্চালীল! ? 
রিতা 

বলিতে বলিস, বে কুকুরের ছুধ খাইয়া জীবন ধারণ করে তাহার অপেক্ষা আমরা 

কি নীচ? আমরা ত মানুষের হুধ, মানুষের অন্ন খাইয়াছি।” এই কথা 
বলিয়াই চলিয়া আসিবেন, দাড়াইবেন না। 

বলদেব কৃষ্ণের অন্থুনয়ে অগত্যা মুনির আশ্রমে গমন করিলেন এবং এ কথা 
বলিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করিলে মার্কণডেয় ব্যন্ত সমস্ত হইয়া! বলদেবের 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়! পুনঃপুনঃ তাহাকে অত্যন্ত সমাদযর়ে আহ্বান কবিয়া 
আশ্রমে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ কর্সিতে লাগিলেন। কিস্তু' বলদেব কের 

কথামত তাহাতে সম্মত না হইলে তিনি অতিশয় নম্রতার সহিত বলিলেন, আমি 
দৌষ করিয়াছি, কিছু মনে করিবেন না) শ্রীরুষণ সম্বন্ধে আমার বিরুদ্ধ ধারণ! 

ছিল। যাহাহউক, শ্রীক্ষ্ণকে বলিবেন আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম, গ্রহণ 
করিলাম, গ্রহণ করিলাম । 

বলদেব খধির এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন। মনে মনে 
ডাবিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ এই কথ৷ আগে বলিলেই ত হইত) তাহা হইলে ত 
আর এত অনর্থ হইত না। যাহাহউক, ব্যাপারটা কি? কুকুরের ছুধের 

কথা বলা, আর একবারে জল! ইহা ভাবিয়া রলদেব আসিয়া! শ্রীরু্ণকে 

জিজ্ঞাস! কন্গিলেন যে, ব্যাপারটা কি? তোমার কথা যেমন বলা, অমনি 
একবাবে জল! আমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটির আসা, অনুনয়, বিনয়, নিমন্ত্রণ 
গ্রহণে আগ্রহ ও ত্রিসত্য! আমি ত ইহার কিছুই বুঝিলাম না। আগে 
বলিয়া দিলেই ত সব গোল চুকিয়৷ যাইত। 

প্রীকঞ্ণ হাসিয়! বলিলেন, 'দাঁদা! আমার এই কু শব্বীয্নকে স্বয়ং তগবান্, 
বলিয়। মার্ক খাষির বিশ্বাস ছিল না। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন কি না 
ভাহাই জানিবার জন্ত আগে ওকখ! বলি নাই। এক কল্লাস্তে যখন সমুদয় 
জগৎ কারণ-সলিলে মগ্ন হুইপ! যায়, ' তখন তীহার আশ্রমটামাত্র দ্বীপন্পপে জলে 
ভাদিতে ছিল। পরে তাহাও সলিল মগ্ন হইলে, তিনিও সলিলে তাসিতে 

লাগিলেন । সেই সলিলে আমিও বটপত্রে অতি চ্ষুত্র শিগুরূপে অবস্থান 
করিতেছিলাম। ' আমাকে দেখিয়! 'তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কল্লান্তে সকলেই 
দিঃশেষ হইয়াছে, জগতে আক্ম কেহই নাই। একমাত্র আমিই কল্সাস্তজীবী । 
তবে এ-আবার কে? তীহান্গ এইরূপ চিন্তা সমক্ক আমি আনন্দে জলের ফুৎায 



্বাবকালীল! ] ' প্রীরঞ্চ। ১৮৩ 
সিসির স্হান, ০৬ এপ এইস এ (ইনি, এ: এস সত এ এ এপস আই সস 

করিতে করিতে জলের সহিত তাহাকেও আমার উদর মধ্যে আকর্ষণ করিলে 

তথায় তাহার আশ্রম ও প্ররচুক্ন খান্ঠাদিয্ সহিত আপনাকে দর্শন করিয়! 
কিয়ৎকাল বিশ্মিত হইলেন। পরে সমুদয় ভুলিয়া গিয়া আশ্রম আশ্রর করিয়া 
তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ) এবং আমাকেও ভূলিয়া গেলেন! 'আমি কে 
তাহা জানিতে পারিলেন ন!। আমি তাহাকে ফুৎখকারের দ্বারায় পুনয়ায় জলে 

নিক্ষেপ করিলে তখন আমার বিষয় তাহার ধারণ হইল। এবং অত্যন্ত ক্ষুধার্ত 

হইয়া বলিলেন, আমাকে সপ্তকল্লাস্তজীবী করিয়ছেন, এখন ত জগৎ লয় 

হইয়াছে; আমি অতান্ত ক্ষুধার্ত, আমায় আহার দিন। আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত 

অস্থির হইতেছি। তাহার কাতর প্রার্থনায় আমি মায়াধীপ সৃষ্টি করিয়া 

তাহাকে বলিলাম, এ ্বীপে যান, ওখানে এক কুদ্ধুবীর পাচটা বাচ্ছা! হইয়াছে। 
তাহারা পাচটা বাটে হুধ খাইতেছে ঃ একটা! বাট খালি আছে, আপনি গিয়া 
ত্রীছধ খাইয়া জীবন ধাবণ করুন। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্ষুধার তাড়নায় তাহাই 

খাইয়া জীবন ধাবণ কবিতে লাগিলেন । এ কথা আমি এবং তিনি ভিন্ন আর 
কেহই জানিত না। কারণ তখন জগতে আর কেহই জীবিত ছিল না। 

সেইজন্ত এ কথাটা বলিয়া! দেওয়ায় আমি যে সেই, এই বিশ্বাস হইয়াছে এবং 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবাব জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন । 

শ্স(৬)- 



ট্যুত ক্রীড়া। 

্বী্ষশুয় যকত সম্প্ন হইঘার পয এক দিবস লশিব্য ব্যালদেব যুধিঠিবেষ 
নিকট উপস্থিত হইলে তিমি ততক্ষণাৎ লসম্রমে আসন হইতে উঠিয়। তাহাকে স্বর্ণ- 
সিংহাসনে উপবেশন কন্সাইলেন ) এবং যথা বিধি পুজা করিলে ব্যাসদেব ঘলিলেন, 
আমি সন্তষ্ট হইয়াছি; তোমা হইতে কুরুবংশের যশোপ্রভা সমুজ্ঘল হইল। 

এক্ষণে আমি তোমায় আমন্ত্রণ করিকেছি, শীঘই প্রস্থাদ কবিব।  & 
যুধিষ্টিব ঘলিলেন, হে পিতামহ! দেবধি লারদেব কথায় আমাব বড়ই 

ত্রাস উপস্থিত হুইয়াছে। তিনি বলিলেন, দিব্য, অস্তবীক্ষ ও পার্থিব ত্রিবিধ 
উৎপাত উপস্থিত হইবে । শিগুপালের পতন হুশুয়াতেই কি তাহার নিবৃতি 

হইল ? 

অনীগণখর্তীউঞ্চ বর্মার্মমতীল্সিয়ং। 

বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং সম্যক পশ্যস্তি যৌগিনঃ ॥ 

আপনারা ( যোগিগণ ) ভূত, ভবিষ্যং ও বর্তমান এবং ইন্টরিয়ের অগোচরীডূত 
'অতি দূর বা অস্তবালবর্তী সমুদয় বিষয়ই প্রত্যক্ষের ন্তার দর্শন করিয়া থাকেন। 
হে পিতামহ) আমার যে হুদ্ধহ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ব্যতীত 

ভাহায় মীমাংসা করে এমন কেহ নাই! অতএব রুপা পূর্বক তাহা অপনোদন 
কক্ষন। 

তাহ! শুনির। তিনি ঘলিলেন, হে ক্লাজন! জ্রত্নোদশ বর্ধব্যাপী এই 
ত্রিবিধ উৎপাত হইড়ে। ছধ্যোধমের অপক্াধে এবং ভীমার্জুমেক্স বলে তোমাকে 

উপলক্ষ লবিয়৷ সমস্ত ক্ষত্রিয় ভূপতি কালক্রমে ক্ষ প্রাপ্ত হইবে। হে বাজেন্্! 
নিশাঘসাদে তুছি শ্বপ্প দেখিবে, তরিপুবাত্তক দহাদেব হৃভারঢ হইয়া শূল ও 
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পিণাক ধারণ পূর্বক শমন।ধিতিত দক্ষিণদিক্ নিশবীক্ষণ করিতেছেন ! তাহাতে 
তুমি কিছুমাত্র চিত্তিত হইও না) কাবণ, কালফে কেহই অতিক্রম কগ্গিতে 
পারে না। তোমাব মঙ্গল হউক, তুমি অপ্রমত্ত, স্থিতিমান্ এবং ঈমপয়ারণ 
হইয়া পৃথিবী পালন কর। আদি এক্ষণে কৈলাস পর্ধ্যতে গমন করি । 

ইহা বলিয়! ভগবান্ ব্যাস সশিষ্ প্রস্থাম কবিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে 
যাজ! যুধিষ্ঠির শোকাকুল হুইর! বাবার দীর্খ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বাফ লেই 
বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । ভাবিলেন, পৌরুষ দ্থারা৷ দৈব অতিক্রম করা 

অতীব ছুরহ কীধ্য। মহধি যাহা বলিলেন তাহা! অবন্তই ঘটিবে। ইহা! চিত! 
কবির! ভ্রাভৃগণকে বলিলেন, হায়! হায়! আমিই সমুদয় ক্ষতিক্ন বিদাশের 
নিমিত্ব-কারণ হুইলাম। হে ভ্রাতুগণ! আজ হইতে আমি আতৃগণ বা 

ভুপতিগণের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ বা কুচ আচরণ করিব না। জাতি 
গু আত্মীয় স্বজনেব আজ্ঞান্থবন্তী হইয়া! ধোগ সাধন করিব। কি পুত্র, কি 
নির্ষ্ট ব্যক্তি সকলের প্রতিই সমান ব্যবহার করিব তাহা! হইলে আর ফোনরূপ 
বিবাদেক 'আাশক্ষা থাকিবে না। গুহৃত্তেদ হইতেই সংগ্রামের উদ্ভব হয়। 
যাহাতে সকলের প্্িয্ন কার্য করিতে পারি সর্বদা সেইরূপ ব্যবস্থাই করিব 
তাহা হইলে আব 'ফোনরূপ অনর্থোৎপাদনেব সম্ভাবনা! থাকিবে না। 

যাহা অপবিহ্াধ্য, তাহা! সহম্্র চেষ্টাতেও নিবৃত্ব হয় না। মহা'ক্সাজ যুধিতির 

ক্ষত্রিয়নাশের তয়ে শঙ্ষিত হইয়া যথাবিধি সাবধানতা অবলম্বন কঙ্গিলেও 
কালচক্রে বিঘৃণিত ছুর্ধ্িনীত ক্ষত্রিয় বাজগণের কর্পফলের ভোগ সময় উপস্থিত! 
বিধিব নির্ধন্ধে মহারাজ নিমিত-কারণ ; আব স্বয়ং চত্রী শরীক কলদাতা| 

রূপে সমাগন্ত। স্থৃতবাং চক্রীব চক্র মহারাজের বুদ্ধি স্তভিত করিয়৷ তাহা! 

নুতন আকারে নৰ ভাবে নূতন পথ ধরিয়া আগমন করিল। তিনি যে 
নিমিত্ত-কারণ তাহা ঘৃণাক্ষরেও ঘুবিতে প।রিলেন 51 

বাজ! হূর্যোধন শকুনির সহিত ইন্দ্র প্রন্থে অবস্থান কবিতে লাগিল । 

মহাবাজ যুধিষ্টিরের অতুল পর্ব, রাজচক্রবর্তীত্ব, অসংখ্য দাসদাসী, অপরিষে 

রস্বধন, অতুলনীক্প রম্য হর্ম্য এবং তাহাদের অতিন্ত্পূর্্ব নিশ্মাণ কৌশল ও 
দেবসভা। লদশ পরম মনোহর, অত্যন্ভূত মপিকাঞ্চনময় ভত্রনতপূর্বা রাজসভা 
যতই দর্শন, স্পর্শন ও চিন্তা করিংত লাগিল, তই বিছ্যে-বিষে তাহার হদস্ব 

] ২৬ 
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১৮৬ শরীক [ থারকালীল! ] 
৩ এইই টিউিএনিহসাইী 

তন্িয়! উঠিতে লাগিল। তাহার উপর আবার অপমান !-_ ময়দানব রাজসভা! 
এমনই কৌশলে নির্শাণ করিয়াছেন যে, তাহা! হূর্যযোধনের ভ্তায় মহাবিলাসী 
পরমৈশ্বর্যশালী রাজাকেও বিষম ধাঁধায় ফেলিয়া দিল! রাজ! ছর্যোধন 

সভামধ্যে কোথাও স্থলত্রমে জলে পড়িয়া! জলমগ্ন হইক্! লাঞ্ছিত হইতেছে, 
কোথাও জলভ্রমে স্থলেই পরিচ্ছদ উত্তোলন করিয়া! গমনে কিন্কয় সহিত 
ভীমাদির উচ্চ হান্তে লঙ্জিত হইয়া! ভিয়মান হইতেছে! কোথাও দ্বাব শ্রমে 
প্রাচীর গাত্রে মস্তক আহত হইতেছে, কোথাও প্রাচীর ত্রমে দ্বারদেশ দিয়া 
লীচে পড়িয়! দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে! রাজা! ঘুিষ্টির তাহাকে সলিলসিক্ত 
দেখিয়া শুফ বন্ত্র আনাইয়। দিতেছেন, আহত হইতে দেখিয়া! শুশ্রযার ব্যবস্থা 
করিতেছেন এবং অত্যন্ত সহান্থভাবক ভাবে সঙ্গে লইয়া সভার প্রাচীর, দ্বার, 

, প্রাঙ্গন, ও জলম্থলতাগের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। তাহাদের সহাম্ৃভৃতি 
দেখিয়া ছুর্য্যোধন উত্তবোত্তর ক্রোধে উন্মত্ত হুইয়া' উঠিতেছে! সে শত বার 

দেখিয়াঁও সভার বৈশিষ্ট্য নির্ধাবণ করিতে পারিতেছে না। যখন এইরূপে 
পুনঃপুনঃ উপহদিত ও লঙ্জিত হইতে লাগিল, তখন আর তথায় অবস্থান না 
করিয়! হুন্তিনায় প্রস্থানের উদ্ভোগ করিল। 

আহত-করচরণমস্তক দুর্য্যোধন পাওবগণেব অতি আদরে বিদার প্রাপ্ত 

হুইয়৷ উপহার স্বরূপ অতুল ধনরদ্ব ও পরিচ্ছদাদি সঙ্গে লইয়া যখন রাজপ্রাসাদ 

, পরিত্যাগ করিয়। মনোবম রথে রাজপথে উপস্থিত হইল, তখন তাহাব অন্তরের 
পুজীভূত রোষবহ্ি প্রদীপ্ত হুইয়! উঠিল, সে তন্ময় হুইয়৷ গভীর চিন্তায় দগ্ধ 
হইতেছে! এমন সময় মাতুল শকুনি তাহাকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিলেও 
উত্তর না পাইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বুঝিলেন ভাগিনেয় গভীর চিন্তামগ্ন ! 
তিনি বলিলেন, ছুর্য্যোধন! তোমার এরূপ গভীর চিন্তার কারণ কি? 

সে বলিল, মাতুল! পাগবগণের রাজৈঙ্বরধ্য, একচ্ছত্রপতিত্ব, অচিত্ত্যপূর্বব 
সম্রাট-প্রভাষ ও রত্বসভা দর্শন করিয়া ছুঃখকষ্টে আমার দেহ জর্জবিত 

হইতেছে] আমার জীবনে প্রয়োজন নাই। আমি না স্ত্রী, না পুরুষ! কারণ, 
শ্রী হইলে এমন য্্ণা ভোগ করিতে হইত না, এবং পুরুষ হইলে অবশ্যই 

প্রতিকার ন! করিয়! নিশ্চিন্ত থাকিতে পার্লিতাম লা । যুধিষ্িরের মহাজমোচিত 
 স্াজলক্মী দেবিপ্। বুঝিলাম দৈবই প্রধান, পৌকুষ নিরর্থক। আমি জার 



[ দ্বাবকালীলা ] অক্ষঞ্ীড়া। ১৮৭ 

এতাপ সন্থ করিতে পারিতেছি না। এইরগ ভাবে জীবিত থাকা অপেক্ষা 
মৃত্যুই শ্রেরঃ। আপনি আমাকে প্রাণ পরিত্যাগে অনুমতি দিয়া পিতাকে 

ইহ! নিবেদন করিবেন। 
ছর্যোধনের এই প্রকার ঈর্যাবিদ্বেষ-বিজুত্ভিত পবিতাপ বাকা শুনিয়া শকুনি 

বলিলেন, ছূর্য্যোধন! .পাওবগণ আপনাদেব অংশ ভোগ কবিতেছে এজগ 
তোমাঁব ক্রুদ্ধ হওয়া সঙ্গত নহে। তাহাব! সর্ব বিষয়েই রাজোচিত গুণশালী 
ও বিবিধ বিধানজ্ঞ। তুমি পুর্বে তাহাদিগের প্রাণবধেব কত উপায়ই 
অবলম্বন কবিয়াছিলে, কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পাব নাই। দৈব 

তাহাদের সহায়। তাহাবা দ্রৌপদীকে ভাধ্যা এবং প্রভৃত শক্তিশালী সপুত্র 
দ্রুপদ ও অমিত তেঙজন্বী কেশবকে পৃথিবী লাভেব সহায় স্বরূপ পাইয়াছে। 

তাহাবা পৈতৃক অংশ লাভ করিয়া আপনাদের তুজবীর্য্যে রাজযসর্্য :স্থবিস্ূত 
কবিয়াছে! কৃষ্ণের রুপায় অশ্ি বরুণ প্রভৃতি হইতে দেবশস্ত্র সমূহ লাভ 
করিয়া! 'জেয় হইয়! উঠিয়াছে! ময়দানব সভা নিশ্বাণ করিয়াছে; তাহার 
আজ্ঞান্থবর্তী হইয়! কি্কব নামক বাক্ষসগণ তাহা! বহন কবিতেছে;॥ ইহাতে 
তোমাব সন্তাপ বা ক্রোধেব কাৰণ কি? তৃমি যে বলিতেছ তোমাব সহায় 

নাই। ইহা তোমাব ক্ষুব্ধ চিত্তে ভ্রম মাত্র। কাবণ ভ্রাতৃগণ তোমার অনুগত, * 

মহা ধনুদ্ধব বীর্য্যবান্ ভ্রোণ, অশ্বখামা, কর্ণ, গৌতম, আমি, আমার সহোদরগণ, 
রাজা সৌমদত্তি সকলেই তোমাৰ পবম সহায়। তুমিও অমিত তেজে অখণ্ড 
ভূমগ্ডল জয় কর। 
- তাহা! শুনিয়া দূর্যোধন সোতংসাহে বলিয়! উঠিল, মাতুল! আপনি আদেশ 
করুন, আপনাদের সাহায্যে আজই আমি পাগুবগণকে পরাজিত করিব। 
তাহারা পবাঞজিত হইলেই অখও্ ভূমণল, সমস্ত মহীপাল ও মহাধন সভা 
আমাব অধিকৃত হইবে। 

শকুনি বলিল, ধনঞ্জয়, বান্থদেব, ভীম, যুধিির, নকুল, সহদেব ও সপুতর 

দ্রুপদকে পরাজয় করা দেবগণেবও অসাধ্য । ভাহাদিগকে বলে পরাজিত করা 
যাইবে না, কৌশল অবলম্বন কবিতে হইবে। বাজ যুধিঠির পাশক্রীড়াসক্ত 
অথচ তাহাতে তাম্মর তাদৃহ্ নৈপুণ্য নাই। তীহাকে পাশক্রীড়ায় আহ্বান 

করিলে, না৷ বলিতে পান্িবে দা। জমার ভ্তার পাশক্রীড়ায় দক্ষ আর কেহু- 



১৮৮ শ্বীকক। [ ধাবকালীল! ] 
ভি রিনি চি, লি বানর জর ৫ আবি ৫ হর রাই 

নাই। আমি ক্রমে ক্রমে পণ রাখিয়া তাহার রাজ্য সম্প সমুদয়ই হরণ 
করিব। তুমি তোমার পিতা ঘ্বতরাষ্ত্রকে বলিয়া তাহাদিগকে আহ্বান কবাও। 

তাহা গুনিক়্। ছূর্যোধন বলিল, আপনিই তাহাকে বলিবেন, আমি সেই দুর্ঘর্য 
ভূপালকে জানাইতে পার্ষিব ন1। 

অনন্তর যথাসময়ে শকুনি দুধ্যোধন সহ হস্তিনাপুরীতে উপস্থিত হুইয়! 
ধতরাষ্্রকে সমুদয় নিবেদন করিলে তিনি দুর্যোধনকে তাহার সম্তাপের কারণ 

জিজ্ঞাসা করিলেন। দূর্য্যোধন বলিল, পাগবগণের অপূর্ব বাজভ্রী ও 
'অচিন্তযপুর্বব প্রভাব" লক্ষ্য করিয়া আমার অত্যন্ত সম্তাপ উপস্থিত হইয়াছে 

তাহাদের রাজোশ্বধ্যের নিকট হীনপ্রভ হইয়া থাক! অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। 
আপনি ষদি ইহার কোন গ্রতিবিধান না৷ কবেন তাহা হইলে আমি কাপুরুষের 

স্যায় জীবন যাপন ন| করিয়া দেহত্যাগ করিব। 
তাহা শুনিয়। শকুনি বলিগেন, বলে পাওবগণকে পরাজিত করা যাইবে না, 

কৌশলে তাহাদিগকে পবাজিত করিব। আপনি পাগুবগণকে হস্তিনাপুরে 
আহ্বান করুন; আমি বুধধিত্তিরকে দ্যুতে আহ্বান করিব। 

শকুনির কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্্রী বলিলেন, আচ্ছা 1 আমি মহাবিজ্ঞ ধর্মমজ্ঞ 

বিদুরকে ভিজ্ঞাসা করি! বথাকর্তব্য করিব। 
তাহা শুনিয়া শকুনি বলিল, বিছুর অক্ষত্রীড়ার বিয়োধী। তাহার মত 

জিজ্ঞাসা কবিলে তিনি নিশ্চক়্ই আপনাকে নিবারণ করিবেন ॥ 
ছর্যোধন বলিল আপনার যাহা! অভিরুচি হয় করুন । আমি পাওবদিগের 

ধীশ্্ধ্য-প্রতিষ্ঠ| সহ করিতে পার্সিতেছি না। আপনি তাহাদের প্রশ্বর্ষ্ের পরিচয় 
বিশেষরূপ অবগত নহছেন বলিয়াই .এরূপ বলিতেছেন । তাহাদের সহম্র সহস্র 

দাস দানী। প্রত্যহ দশ সহত্র ব্যক্তি স্বর্২পাত্রে তাহাদের গৃহে উত্তমাক্প ভোজন 

করিয়া থাকে। কাম্বোজেরা যুধিষ্টিরকে উৎকৃষ্ট কল, করিলীগর্ভ-সন্ভৃত 
শত সহত্র অশ্থ, ত্রিশত উষ্ই ও বামী প্রদান করিয়াছে। রাজগণ পুজোপকরণ 
সমভিব্যাছারে ইন্রপ্রন্থে সমাগত হুইয়! বে ধনরদ্ব রাশি উপহার দিয়াছেন তাহা 
কখনও দর্শন বা শ্রবুপও কৰি নাই। 

, হবর্মময় কমগ্লুধারী শত শত পথিক ব্রাঙ্গণ গাভী সমূহের সহিত প্রভৃত 
উপহাস লইর প্রবেশ করিতে না পারিরা 'ঘারদেশে. দগ্ারঘাদে ছিঙেন। 



[ ্বাবক্ষালীলা ] অক্ষক্রীড়া। ১৮৯, 

অইয়ারনাগণ অমরল্নাজের নিমিত্ত যেদন মধু ধারণ করিয়া থাকে, রাজা! যুধিটিযের 
নিমিত্ত তাহারাও সেইরূপতাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাদে বছ দক 
বিভূষিত মহামূল্য শৈক্য ও প্রধান শঙ্খ গ্রহণ কবিয়া' যুধিটিরফে অভিষেক: 
করিলেন। শৈক্য লইক্জা কেহ কেহ পূর্বা সাগরে, কেহ কেহ দক্ষিণ' সাগরে, 

কেহ বা পশ্চিম সাগরে গমন করিল । উত্তর সাগযে পক্ষী; ব্যতীত কাছায়ই 
গতিবিধি নাই-_কিস্ত হে পিতঃ! কেমন আশ্চর্যের বিষয়, অর্জ্ন' সেখানেও 
গমন কবিম্না অপরিমিত ধন আহরণ করিয়াছে । লক্ষ ব্রাহ্মণেন্ন ভোজন কার্য 

সম্পন্ন হইলে একবার শঙ্খনাদ হয়। এইরূপ শঙ্খধ্বনি প্রতিনিয়তই হইয়াছিল। 
আমি মুহপ্ুহঃ শঙ্খনাদ গুনিয়। রোমাঞ্চিত হইয়াছিলাম। বাজগণ বৈহের স্তায় 
যেরূপ অজস্র রত্ধধন লইয়া বুধিষ্টিবের বজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের পবিবেশক হইয়ছিলেন, 
তাহার তুলনা নাই। যুধিতিরের যেরূপ রাজপক্ী, দেবরাজ, বম, বরুণ' বা 

গুহ্কাধিপতিবও সেরূপ নহে। কাপুরুষেবাই অশন বসনে পরিতৃপ্ত ও অমর্ধ 

শৃহ্য হয়। হে রাজেন্ত্র! এই সামান্ত রাজলক্ী আমাকে পরিতৃপ্ত কদ্ষিতে 

পারিতেছে না। আমি যুধিিরেব সমুজ্ছল! রাজলন্দী ও সমস্ত পৃথিবী তাহার 
বশবর্ত্িনী দেখিয়া ব্যথিত হৃইয়াছি। আহি অত্যন্ত পাষাণ হৃদয় (সইজন্ত 

এইরূপ 'ঃখেও জীবিত আছি। যুধিষ্টির নিকেতনে কাদন্ব, চিদ্রক, কৌকুর, 

কারন্কব ও লোহজজ্য প্রভৃতি বৃক্ষ সকল ফলপুষ্প-ভার়ে আনত রহিয়াছে। 
হিমগিবি হিমালর, সাগর ও অন্তান্ত কতিপত্ণ ভলপ্রায় ভূমি, ইহারা সকলেই 
রত্বাকর। এই সমস্ত রদ্বাকর যুধিষ্টিরের সমৃদ্ধ গুহের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াতছে। 
হেক়াজন! যুধিষ্টির আমাকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ জানিরা সৎকার পূর্বক বহু সমাদস্বে 
রত্ব পরিগ্রহে নিযুক্ত করিয়াছিল। তথায় এত মহামূল্য রদ্ব সমূহ সম্বলিত 
হইয়াছিল যে আমি তাহাব ইয়ত্তা করিতে পারি নাই । আমি রাজন্তবরের 
উপহার প্রদত্ত রদ্ব সমূহ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া! পড়িয়াছিলাম। আমি 
পরিশ্রাস্ত হইলে ভৃপালগণ রদ্ব সমূহ হস্তে লইয়া বহক্ষণ অপেক্ষা! করিতে 
লাগিলেন। ময়দানব বিন্দু সবোবরের রদ্বর়াশি দ্বারা এরূপ শ্ফাটিক- 
দলশালিনী ্রপচুটিত পল্প নির্শাণ করিয়াছে যে, তদর্শনে আমি সঙলিলন্থ প্রকুল 

কমল বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম, এবং সঙ্গিল ত্রমে সভাকুষ্টিষেই আপনার 
পর্ধিচ্ছছ উত্তোলন করিলে বুকোদয় আমাকে শত্রু সম্পত্তি দর্শনে বিভ্রান্ত এবং 



১৯৩ শ্রীরক।। [ ছাবকালীলা ] 
উস ২ এগ 

রত্বামভিজ্ঞ মনে কবিয়া | উপহান করিয়াছিল। আমি সমর্থ হটলে সেউখানেই 
তাহাকে নিপাতিত কবিতাম, কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করিলে আমাকেও শিশুপালের 

অন্থগমন করিতে হইত, সন্দেহ নাই। হে পিতঃ! সেই শক্রর উপহাস 

আমাকে দগ্ধ কবিতেছে। হে মহাবাজ! আমি পুনবায় সেইরূপ জলশালিনী 

দীর্থিকাকে সভাম্থলী মনে করিয়া তাহাতে পতিত হুইয়াছিলাম। আমাকে 
পতিত দেখিয়া, কৃষ্ণ, পার্থ, দ্রৌপদী ও অস্থান্ত স্ত্রীগণ মন্ত্বীস্তিক বেদন! প্রদান 
করত হান্ত করিতে লাগিল। সমধিক চঃখেব বিষয় এই যে, কিন্করগণ 

আমাকে আররবস্্ দেখিএা যুধিষ্টিবেব আভ্তঞাঙ্ছসারে তাহার বস্ত্রাগার হইতে 
অতুত্তম বন্ত্র আনিয়া! প্রদান করিল। দ্বার ভ্রমে প্রবেশ করিতে গিয়! ভিত্তি- 

শিলায় ললাট আহত হইলে নকুল ছুংখ প্রকাশ পূর্বক আমায় গ্রহণ করিল, 

সহদেব পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল, হে রাজন ! এই দ্বাব, এই দিকে আনুন, 
ভীমসেন হাসিতে হাসিতে কহিল এ দিকে দ্বার; এই সকল কাবণে আমি 
অত্যন্ত লক্ষ্মিত, মন্্নাহত ও ঘ্রিয়মান হইপ়াছি। আপনি নিবৃত্ত হইলে আমি 
নিশ্চয়ই প্রাণ পবিত্যাগ করিব। 

অপত্য ন্বেহে হুতজ্ঞান ধৃতরাষ্ই অন্ুচববর্গকে কহিলেন, “শিল্পিগণকে 

আমাইয়! সহস্র স্তস্ত শোভিত হেমবৈহ্্য খচিত শত দ্বারবিশিষ্ট ক্রোশায়ত 
লোচনমলোহব এক সভ] নিম্মীণ কবাও, পরে তাহা বত্বান্তরণ মগ্ডিত 

ও স্ুপ্রবেশ্ত কবিয়া আমায় সংবাদ দিবে।” 

দুর্য্যোধনের পরিতাপ শাস্তিব নিমিত্ত অপত্য স্নেহের বশবর্তী হইয়া ধৃতরাষ্ 
এরূপ আদেশ প্রদ্দান করিলেও দু[ত বা অক্ষব্রীড়! নানা দোষের আকর. জানিয়! 
বিছরের অভিমত জিজ্ঞাসার জন্ত তাহাকে আহ্বান করিলেন। তিনি আসিয়! 

জোষ্ঠ ভ্রাতার পাদ-বন্দনা করিয়া কহিলেন, হে রাজন! অক্ষক্রীড়া৷ কলহেক্র 
দ্বার এবং বিনাশের মুখ স্বরূপ, আপনি কখনই ইহা! অনুমোদন করিবেন না॥ 
যাহাতে পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত না হয়, তাহাই করুন। তাহা শুনিয়া 
তিনি বলিলেন, হে বিছ্ুর! যদি দ্েবগণ অপ্রসন্ন হয়েন তথাপি আমার 

পুত্রগণের মধ্যে লহ হুইবে ন|। 2 
থাকিতে কোন গ্রকার দাত জনিত অবিনয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি অস্তাই 

; জতগানী রথে গমন করিয়া খাওব-প্রস্থ হইতে যুধিটিরকে আনয়ন কলপ। 
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রিচি হি নিন (সরি হি এসি, ও ই 

ছে বিহ্ব্র! জামার এব্যবসায় বলিও না। দৈবই প্রধান; দৈব হুইভেই 
এই ঘটন! ঘটিতেছে। 

ধীমান্ বিদ্ুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অতি দুঃখিত অস্তঃকরণে চিত্তা করিতে 

করিতে মহাপ্রাজ্ঞ ভীয্মের নিকট গমন ফরিলেন। 

সত] নির্খীণেব আদেশে উৎসাহিত হইয়া মহাখল দূর্যোধন অবাবস্থিত 
চিত্ত পিতাকে উত্তেজিত কবিবার জন্ত পাওবগণের খশর্য্যের বর্ণনায় আগ্রহ 
প্রকাশ করিতে লাগিল। বলিল, মহাবাজ! ভূগ।লগণ যুধিষ্তিরকে যে সমস্ত 

অমূল্য বস্ত উপহাব দিরাছেন, তাহাব বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আমন! সেই 
সমুদয় রত্ব কখন চক্ষে দেখি নাই, এমন কি শ্রবণও কবি লাই। 

কান্বোজ-রাজ উর্ণ নির্টিত সামদ্রিক বিড়াললোম রচিত কাঞ্চন সদৃশ 
পরিষ্কৃত অত্যুত্তম পবিচ্ছদ লমূহ প্রদান করিয়াছেন। শত সহম্র গোসেথী 

্রাঙ্ষণ ও দাস যুধিষ্টিরেষ গ্রীতিন্ন জগ্ত বিচিত্রবর্ণ শত শত উট্র, বড়বা 
( ঘোটকী) রাশীষ্কত উপহাব, স্বর্ণ কমগুলু ও কার্পাসিক দেশবামিনী লক্ষ 
দাসী সমভিবা।ভাবে প্রবেশ করিতে ন! পাবিয়া দ্বাবদেশে দণ্ডায়মান ছিল। 
যাহারা সিদ্ধু পাবে ও সমুদ্র সর্িহিত উপবনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, যাহারা 

ইন্ত্রষ্ট ও নদীমুখ ধান্ত দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ধ্বাহ কবে, সেই বৈরাম, পারদ 

অভীব ও কিতবগণ বিবিধ উপহার, বহুবিধ রত্বু, সম্বঃপ্রহ্ুত অজাছুগ্ধ, গো, 

হিরণ্য, গর্দভ, উষ্ঈ, ফলজ মধু ও নানাবিধ কম্বল লইয়া দ্বাবদেশে দণ্ডায়মান 
ছিল; হ্রেচ্ছাধিপতি শৌর্যাবীর্ধ্য সম্পন্ন মহাবথ প্রাগজ্যোতিষেশ্বব ভগদত্র, 

বনগণ সমভিব্যাহাবে অত্যুত্তম অশ্বসমূহ ও সর্বাবিধ অত্যুৎকৃষ্ট উপহার লইয়! 
আসিয়াছিল। তাহাবা প্রবেশ কবিতে না পাবিয়া লৌহ নির্দিতি অশ্বভূষণ, , 

নির্মল গজদস্তনির্িত তসরুশোভিত অসি সমুদ্য়ও প্রদান করিয়া প্রস্থান 
করিল। অসংখ্য লোক নানা! দিগ্দেশ হইতে আগমন করিয়া দ্বারদেশে 
উপস্থিত ছিল। তাহাদের মধ্যে ছিনেত্র, কতকগুলি ত্রিনেত্র, কতকগুলির 

নেত্র ললাট দেশে, কতকগুলি উ্ীষধারী এবং কতকগুলিকে দিগম্বব দৃষ্টি 
গোঁচর করিলাম। বোমক, নবমাংসভোজী, একপাদ বিশিষ্ট বহু বাজ৷ 

নিরীক্ষণ করিলাম । তাহার! কুষ্ণ-গ্রীব, মহাকায়, দুরগামী ও সুশিক্ষিত দশ 
সহশ্র রাসভ আনয়ন করিয়াছিল। বজ্ঘ্ তীরবর্তী লোকেরা পৃজাব নিমিত্ত 
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অসংখ্য হিরণ্য ও কাঞ্চন মুর্ধি্টিরকে প্রদান ক্ষরিল। একপাদের! ইজ্জ 

'গোপকীটেব ভ্ায় রত্তবর্ণ, শুরুবর্ণ, ইন্জরীযুধবর্ণ, জদ্ধ্যাকালীন জলদ ৬ নানাবর্ণ 

বিশিষ্ট কতকগুলি মহাজৰ আরণ্য অস্থ, অক্চুল পুবর্পরাণি প্রদান করিয়া যুধিটির 
নিকেতনে প্রবেশ করিয়াছিল চীন শক, ওদ্রদদেশবাসী এবং বনবাসী 

বর্ধারজাতি, হৃষিখংশীয়, হুণদেশীর, হিমালর, লীপ ও অগ্ুপগণ দ্বারদেশে 
দও্ডামান ছিল শক, তুখার, কষ্ক, রোমক+ শ্ঙ্গযুক্ত মনুষ্য, উর্ণাজ, র্াক্ষব 

কীটজ, পষ্টজ, কুটীকৃত, কমলসদৃশ গ্রতসম্পর ও কার্পাস নির্পিত হুপ্ম হস্ত, 
মেষহৃগ্চ, 'কোমল অজিন» দিশিত আদ্ঘত খড়া, খষ্টি, শক্তি ও নানাধিধ 

পরপ্ঁ, বিবিধ রস, গন্ধ ও সহত্র সহন্গ স্ব এবং বন্ছলোক লহ্ত্র সহত্র গজ, শত 
শত অথ, অপরিমিত হ্বর্ণ লইয়া হ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছিল। পূর্ধ্ব 

'দেশাধিপতি ভূগতিগণ মহামূল্য আসন, যান, শধ্যা মণিকাঞ্চনখচিত গজানস্ত 
বিশিষ্ট বিচিত্র কবচ, ঘিৰিধ শস্ত্, সুশিক্ষিত অশ্বসংযোজিতন্থ্বর্ণালঙ্কত বছবিধ 
রথ, বিবিধ বত্ব, নাকচ, অর্ধনারাচ প্রভৃতি অসংখ্য অন্তর কইয়। পাওবগণেব 
বজ্ঞতবনে প্রবেশ করিল ! 

রাজগণ যজ্ঞার্থ প্াশুবগথকে বিপুল ধন প্রদ্ণান করিয়াছিল ৭ যাহাবা মের 
ও মন্দর গিরির মধ্যবন্তিনী শৈলোদা নর্দীব উভগ্বতীরস্থিত কীচক ও বেণুব 
'রমণীর ছায়া! উপভোগ করিনা থাকেন, লেই সকল মহীপাঁল ব্রোণ পদ্মিমিত 

'( বত্রিশ সের ) অত্যুৎকৃষ্ট হীরকরাশি প্রদান কবিয্াছিলেন? কৃষ্ণ ও শুক্লব্ণ 

চময়, ।হিমগিবি সন্ভৃত পুষ্পজ ভুম্বাদ-মধুঃ উত্তগ্গ কুকুদেশ হইতে আনীত অপূর্ব 
মাল্য, উত্ত্ন কৈলাস হইতে আহৃত বল-বিধাক্িনী ওঁধধি এবং পর্বভজ অগ্তান্ত 
উপহার সকল লইয়া শত শত ব্যক্তি যুধিঠিরের ছ্বারদেশে দণ্ডারমান ছিল। 

উদনয়াচলবাসী রাজগণ, কারুষ তৃপবলগণ, লমুদ্রাস্ত নিবাসী রাজভবর্গ, ব্র্মপুত্রের 
উভয়তীরবর্তী রাজগণ এবং ক্রুবকর্্ম আুবশন্ত্য ভ্খববসন, ফলদূলোপজীবী 
কিরাতবৃন্দকে দেখিলাম । তাহারা চচ্দন ও অগুয্ু কাষ্ঠের ভার, চর, রল্ব, 
স্বর্ণ ও নানাপ্রকার খন্ধভ্রব্য, অধুত কিরাত বাসী, দুয়দেশীয় বিবিধ সৃগ, 
পক্ষী ও পার্কতীর ছিরপ্য প্রস্ৃতি নানাবিধ উপহার লই সোৎভুক হযে 

স্বারর়েশে অপেক্ষা ফ'রিতেছিল । 
বৈরাত, দরদ, ঘর্বা,, বৈধ্ক, উঁহদবর, পারদ, বাহিলক, কাশ্মীর, হংসকাক্রন 
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(নি পনি খাটিভিহত হাহ 

শ্রিবি, ত্রিগর্ত, যৌধের, মন্ত্র, কেকর, অস্ব্ঠ, কৌকুর, তাক্ষ্য, পহলব, ধিশতি, 

মৌলেয্ট) ক্ষত্রক, মালব, পৌগ্ডিক, শক, অঙ্গ, বর্গ, পুর ও গর প্রত্থৃতি 
ক্ষত্রিরবর্গ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধুিষ্তিগের নিনিত্ত খছুবিধ বিত্ত জানয়ন কগ্গিতে 

লাগিলেন। বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাত্রলিপ্ত, নুপুণগক, দৌবাণিক, পাগরক, 
পত্রোর্ণ ও করণ প্রাবরধ প্রহৃতি রাদগন তথায় দত্তারমান হইয়া কাল-গ্রতীক্ষা, 
ফরিতে জগিলেন। রাজার আগ্তাঙুসারে দ্বাধপালেবা তাহাদিগকে বলিল, 
লময় উপস্থিত হইলে আপনারা দ্বার-প্রান্ত হইবেন। তাহা! প্রত্যেকে 
সুশিক্ষিত, পর্ধদত-প্রতিম, কবচাবৃত, সহত্র কুন প্রদান পূর্ব্বক ছারে প্রবিষ্ট 
হুইলেন। তঙ্চিন্ন চতুর্দিক হইতে সমাগত অন্তান্ত জনগণ নানাজাতীয় রতত্বোপহার 
প্রদান কবিয়/ছিলেন। বাসবাগুচরগণ, গন্ধর্ধরাজ চিত্ররথ বাধুব স্তাক় ক্রুতগামী 
চারি শত ঘোটক এবং তথ্বুক নামে অপর এক গন্ধর্বধ তাস্রবর্ণ স্থরর্ণালঙ্কৃতি এক শত 

অশ্ব প্রদান কবিল। কৃতী শৃকবরাজ এক শত গলজবন্ধ প্রদান 'করিল। বিষ্লাট- 
রাজ মত্ত দ্রই সহত্ম মত্ম[তঙ্গ উপহার দিলেন। র|জা! বন্থুদান যড়বিংশতি 

গজ ও মহ।জব সমাসহ বয়ঃস্থ দ্রঃ সহত্র অশ্ব এবং অন্তান্ত নানাপ্রকাৰ উপহার 

পরগুবদিগকে প্রদান কৰিলেন। বাজ যজ্ঞসেন চতুদ্দশ সহস্র দাসী, সদার 

'অযুত দাস, বহুশত গজরদ্বুঃ গজঘুক্ত বড়খিংশতি বথ ও যঞ্জার্থ কতকগুলি রাগ্য 
প্রদান করিলেন। বাস্থদেব অক্ছ্রনের বুমান করত তাহাকে চতুর্দশ সহমত 

উৎকৃষ্ট হুত্তী প্রদান করিলেদ। কৃষ্ণ অর্ছুনেব আত্মা এবং অর্জুন কষের 

আত্মা। ধনগ্য় ক্ষকে যে কাধ্য করিতে বলেন, রুষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন 
করেন। তিনি ধনঞয়েব নিমিত্ত খবলোকও পবিত্যাগ করিতে পায়েন ? এবং 
পার্থও সেইরূপ কৃষ্ণের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পবিত্যাগ করিতেও কুঠিত নহ্থেন & 
হেমকুস্ত সমাস্থিত সুরভি চন্দনরস, চলয় ও হুও'ব[চলজ|ভ চন্দন 'ও অওুরুরাশি» 
দীত্িমান্ মণিরত্ব এবং শুক কাঞ্চনবন্তর সমূহ লইক্সা চোল ও পাণ্য উপস্থিত 
ছিলেন, কিন্তু দ্বার প্রাপ্ত হইলেন লা। মিংহল দ্বীপের লোকেরা সমুদ্রে 

সারভৃত বৈহ্্যমণি, মুক্তাকলাপ ও বিচিত্র 'আগ্তরণ উপহার প্রদান করিয়াছে ॥ 
রাজার প্রিয় কার্য করিবার অস্ঠ ব্রাহ্মণ, নির্জিত ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা এবং গুশ্রযাপর 

শৃদ্রের! গ্রীতি, ও বহুমা্ন পুর্বক য্ধিষ্ঠিরের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। 
লর্ধপ্রকার ন্েচ্ছঙ্গতি এবং নানাজাতীযস উন্ুষ, মধ্যম ও ক্মধম লেক সক্হ 
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একত্স _সনবেত হওয়ার বোধ হইয়াছিল বেন পৃথিবীন্থ সমুদ্র লোক তথায় 
সমুপস্থিত হইয়াছে। 

. হে কাজল! রাজগণ দত নানাপ্রকার উপহার ও শকদিগের এ 
রন করত হুঃখে আমাৰ মমূর্ধা উপস্থিত হইয়াছে। রাজা বিটি সৃকল 

ভৃত্যের, ভূর্নণ পোষণ করিরা থাকে। তাহার এক অযুত তিন পর্ন গলারোহী 
ও অশ্বারোহী সৈন্ত, অবুর্দ রথ এবং অপংখ্য পদ্াতি। কোন স্থানে দ্রব্য 
সাত পরিমাণ হইতেছে, কোন স্থানে পাচকগণ অন ব্য প্রস্তত কবিতেছে, 
কোন স্থানে দান করিতেছে, কোথাও, স্বস্তযযুন বত. ব্রাঙ্মণগণেব পিজ্ধ্নি 
হইতেছে। সু্ধি্টিবেধ £ গৃহে অভুক্ত, তৃষ্ণাতুব, অনলঙ্কৃত ও অসৎকৃত ব্যক্তি 
দৃষ্টিগোচর হয় না। তথায় অষটাপীতি সহ গৃহমেধী স্াতক রহিয়াছেন। 
তাহাদেব পবিচর্্যার জন্য গ্রাত্যেকেব নিকট ত্রিশজন কবিরা দাসী নিযুক্ত 

আছে। রাজা যুধিঠির তাহাদেব সকলেবই ভবণ পোষণ করে। তীহারাও 
গ্রীত হইয় সম্থ্ট-চিত্তে যুৰিষ্টিবের শক্রক্ষয়্ কামন! করিতেছেন। যুধিষ্ঠির 
প্রাসাদে, প্বিবেশকগণ প্রত্যহ নুবর্ণ-পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জন লইয় দূশ সহশ্র যতিকে 
ভোজন কবাইতেছেন। হে মহাবাজ। বাজ্ঞসেনী প্রতিদিন আপনি ভোজন 
না করিয়া অগ্রে কুজ বামন প্রন্থৃতিব মধ্যে কাহারও ভোজন হইল কিন! তাহা 
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত দেখিয়া! তবে স্বয়ং ভোজন করিয়া 

থাকেন। .পাঞ্চালদিগের সহিত সম্বন্ধ আছে এবং অন্ধক বুফি-বংশীয়েরা যুদ্ধে 

আমুকৃত্য কষেন, এই নিমিত্ত কেবল ত্তাহারাই কু্তীপুত্রকে কর প্রদান করে 
নাই? নতুব! অন্ত সমন্ত বাজাই করদ। .. 

মহাত্রত বিনয় সম্পন্ন মহামান্ত ধর্খাত্মা ধাজগণ ুথিষটিরেব উপাসন! করিলেন | 

কেহ বেহ দক্ষিণা দ্ানার্থ অসংখ্য আবণ্যক বেনু দান করিলেন।, কেহ কেহ 

বসতিবেকীর্থ মঙ্গল.কলস স্বরংই বহন কৰির। আনিয়াছেন। বালীক সবরণাল্কত 
রখ এবং স্ুুদক্ষিণ শ্বেতকার কাম্বোজদেশীয় অশ্ব দান করিরাছেন। মহাবল 
নীথ ্রীতিপুর্বাক রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ ও চেদদিরাজ শিশুপাল ধ্বলোতিলন করিয়া 

আনরন করিয়াছিজন | দাক্ষিণাত্য- বর্ণ, মাগ্ধ-__-মাল! ও উষ্ধীয, ব্দান-_ 
বর বর্ধ বযস্ক মাতঙ, মতগ্ত-_ সুবর্ণ -নির্িত অক্ষ, একমব্য-উপানৎ, যুগল, 
শস্তয-__নভিষেকার্থ বহুবিধ জল আনয়ন করিরাছিলের। চেকিতান্-_ডুগীর, 
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কাশ বছর ও দৃষ্টি অসি এবং শল্য_কাঁচন ভুবিত শষ্য প্রধান 
করিরাছেন। 

মহাযুনি ধোঁম ও ব্যাস, _নাবদ, অসিত ও দেখলের সহিত বুবিটিযের 
অভিষেক ক্রিরা সম্পাদন করেন । তৎপরে অন্যান মহরিগণ, জাবাগয, পরণুরাধ 

এবং অপরাপর (বেদবেদাঙ্গপারগ ্রাহ্মণগণ সমতিব্যাহায়ে তাহার অভিষেক 
করিলেন। স্তর বেমন্ ইন্জের নিকট আগমন কবিরা থাকেন, ' তজপ ব্রি 
ও মহধিগণ সেই যজ্ঞে আগৃমন করিতে লাগিলেন । সত্যবিক্রম সাত্যকি 
যুধিষ্ঠিরের মন্তকে ছত্র ধাবণ, ধনজয় ও' ভীমসেন ব্যবর্ন, নকুল ও সহদেব 
চামর গ্রহণ করিয়াছিল। সত্যযুগে প্রজাপতি ব্রহ্ম! ত্রিদশীধিপতি ইন্ছকে 
বে শব্ধ প্রদান কবেন, কলসোদধি সেই বারণ শঙ্খ ধুধিষ্ঠিরকে দান করিলেন । 
রুফণ বিশ্বকণ্্া নির্মিত মহামূল্য শৈক্য দ্বারা যুধিষিরেব অভিষেক কবিলেন। 
তাহ দেখিয়! আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে! আমি আব কিছুতেই 
এ যন্ত্রণা সহ করিতে পারিতেছি না। যুধিটিবের রাজা সম্পত্তি দেখিয়া 
আমাব আর প্রাণ ধাবণে সুখ নাউ। জোর হীনদশা এবং কনিষ্ঠের 
অভ্যুদয় লাত, ইহা চিন্তা কবিতেও হামার দৃকণ বস্ত্র উপস্থিত হইতেছে! 
এইজন্তই আমি দিন দিন ুরববল, বিবর্ণ ও শোকে মুহমান হঈতেছি! ০ 

তাহ! নিয় ধৃতবা্র বলিলেন, হে পুত্র! তুমি আমাৰ জোট মহিীর 

গর্ভজাত ও সর্ধজ্যেষ্ঠ। তুমি স্ববাতুল্য পাওবগণেব উচ্ছেদ কামনা করিও 
না। পাগওবগণ ও তোমাদেব একই পিতামহ। অছেষ্টা যুধিষ্টিরের প্রতি 
দবেষ কর! তোমার কথ্নই কর্তব্য নহে। টা হইলে অনখী ও নিখন প্রাপ্ত 
হয়। অতএব ভ্রম ক্রমেও যেন তোমার ভ্রাতার রাজো স্পৃচা ন! জন্মে। 
পরন্থ গ্রহণে অনিচ্ছা, আত্মকর্ম্বে উৎসাহ ও স্বোপাঞ্জিত ধনের _রক্ষণীবেক্ষণকেই 
পঞ্ডিতগণ বিভব লক্ষণ বলিয়া থাকেন। : পাগুবেবা তোমার ত্রান সদৃশ, 
অতএব ধনের নিমিত্ত মিতরজ্োহ করিও না। অত্তর্ধবোদি মধ্যে ধিত্ত ' দাম, 

বিবিধ কাম্য বর উপভোগ এবং ,নিঃশদ্ষচিত্তে মহিলাগণের সহিত বিহার 
করি! ক্ষাত হ্ও।* কারণ, হাবদধি 'বিছুর “কখনই আশাই? 'অহিউকর 

উপদেশ € দেন না, বিশ্ধতঃ উদদারবৃ্ি বৃহস্পতি, দেবরাজ ইঞুফে থে" হল 
শানোপদেশ দিয়াছেন তিনি তাহা সমুদয় ম্শ অবগত ঁ ছেন। উদ 



. ১৯৬ প্রকঞ্চ। [ ছবারফালীল! ] 
টি শি উহার ডাগর ব্রি 

যেমন বৃষ্চিবংশের, ইনিও তেমনই কুরুবংশের প্রধান। হেপুত্র! বিহুয যাহ! 
' কহিতেছেন তাহাই উৎকৃষ্ট ও তোমায় হিতকর। ইহার অন্তথা করিও না॥ 

দত হইতে স্ুহৃত্তেদ, এবং কুহাত্তেদ হইতে রাজ্য নাশ হয়। পুঞ্রের প্রতি 
পিতামাতার যাহা বর্তব্য' তাহা কব! হইয়াছে । প্রতিপালিত, অধীতবান্, 
ক্কতবিস্ক এবং সকলেব জ্যেষ্ঠ বলিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই। অনন্ত সুলত 
ভোজনাচ্ছাদন ভোগ কবিতেছ, পৈত্রিক রাজা বধ্ধিত কর্িয়াছ, প্রতিনিরত 

আজ্ঞ! প্রদান করত দেবেশ্বরের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ, অতএব তোমার আর 
ছুঃখের বিষয় কি? 

ছুর্য্যোধন পিতাব এই প্রকাব শিষ্ট বাক্য গুনিয়! ক্রোধে ও ক্ষোভে হতজ্ঞান 

হইয়া পড়িল | কতকটা ক্রোধে, কতকটা ছুঃখে অবসন্ন চিন্তে ভীষণ মর্্াহতের 

তায় অর্ধপ্দুট কাত'রাক্িতে বলিতে লাগিল ;__-আপনি বলিতেছেন, “আপনি 
মহাত্ম! বিহবের শাসনাহ্থবর্তাঁ, তীহার সহিত মিলিত হইয়া কর্তব্য অবধাবণ 
করিবেন।” বিহুর পাওবগণের যেরূপ হিতৈষী, সেরূপ আমাদের হিতাকাজ্জী 
নহেন। 'অতএব আপনি আর অন্তমত কবিবেন না। পৌরুষশালী ব্যক্তি 
পরমার্থের অপেক্ষা করিয়া স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয় না। কর্তব্যানুষ্ঠান 

ব্ষিয়ে ছইজনের বুদ্ধি সমান হওয়া ছূর্ঘট। ঘুঢ় ব্যক্তি' নির্ভয় হইয়া আত্মরক্ষা 
করত বর্ধাকালীন আর্দ্র তৃণেব স্তায় অবসন্ন হইয়া ষায়। কিব্যাধি, কি মৃত্যু 

কেহই শ্রেরঃ প্রাপ্তির নিমিত্ব প্রতীক্ষা করে না। অতএব ভবিষাৎ কালের 

অপেক্ষা ন! করিয়! ( শ্রেযস্কর কর্মের অনুষ্ঠান করাই কর্তব্য । পূর্ব্বতন, ব্যক্ষির! 

দত ব্যবহার, করিতেন, তাহাতে কোন বিক্তি বা সংগ্রাম ঘটবার সন্তাবন 
, হুয় নাই। ছরোদৰ (অক্ষ) ক্রীড়া, ক্রীড়মান ও তদম্ুবর্তীদিগের ত্বর্গের ছার 
স্বরূপ। ' ইহা ক্ষক্ষিয়ের ধর্্। অতএব পাণবগণের লহিত অঙ্গর্রীড়া। 

অবৈধ নহে । র 

_. শ্বতবাস্্র বলিলেন, হে পুত্র! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা আমার প্রেরে! 
বোঁধ হইতেছে না। তবে তোমার অভিরুচি হুয় কয়। কিন্তু ভবিষ্যতে 

কন্থতাপ কবিতে সা হর়। মেধাবী বি বিছা বুদ্ধি প্রভাবে এই লকল বিষয় 

,স্াক্ষ করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি বশঘদ নহে, ক্ষবিয়ান্তক টা 

সাহার সমীপবর্তী। 
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'” মহাতেজন্বী ধৃতরাষ্্রী এই কথ! বলির! দৈবের উপর. নির্ভর কন্সত ক্ষাস্ত 

হইলেন। দৈব যেন তাহাকে আশ্রয় পূর্বাক ধীরে ধীনে আপন কার্য সাধন 
করিয়া! চলিয়াছেন। কাবণ দেখা যাইতেছে, ধুতরাষ্ট্র ত্রীড়াপুতলিফার ভার 
দৈবেন্ন অনুগত হইয়া কখনও সাম্য, কখনও বৈষম্যের অভিনয় করিতেছেন? 
প্রাস্তন ফলকে অতিক্রম করা অতি বড় সাধনার বিষয়। কিন্তু অবিবেকিতানদি 

দ্বারা যাহারা ভাহার অন্ুকুলেই দেহ ভাসাইয়া দেয়, তাহাদের প্রাক্তনেক পুর্ণ 
ফল-প্রীপ্তিয় বিষয়ে কোন্ সন্দেহই নাই। 

যৌবনং ধনসম্পন্তি প্রভুত্মবিবেকতা 
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্॥ 

যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভৃত্ব এবং অবিবেকতা৷ ইহাদের এক একটাই বিষম 
'অনর্থ উৎপাঁদন কবিতে পারে? কিন্তু যেখানে এই চারিটীই একত্র বিদ্যমান, 

তথায় যে কি ভীষণ অনর্থ ব! অনির্কচনীয় সর্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহা ভাষায় 
প্রকাশ করিবার সাধ্য কাহাব ? 

তুর্ধ্যোধনের ইহার কোনটীর 'অভাব নাই। চারিটাই তাহাতে বর্তমান । 
ক্বতরাং সর্বনাশের কি আর বাঁকি থাকে ? তাহার উপর অব্যবস্থিতচিত্ত বৃদ্ধ 

ধতরাষ্ট্রের সর্বনাশকর সন্তান-নেহ ! মানুষ ন্েহান্ধ হইলে কর্তব্যাকর্তব্য ভ্ঞানস্থীন 
হয়। যাহাদিগের প্রতি তাহার স্নেহ, তাহাদিগেরই অকল্যাণ করিয়! বসে। 
নির্ববোধ শিশু কি বুঝে ষে ইহা বিষ, ইহা। অমৃত ? শিপ্ড বিষের মনোরম লাবণ্য 
দেখিয়া তাহীকেই পান করিতে চায়। সেই আকাঙ্ষার সহিত তাহার জীবন 

মরণের সব্বন্ধ যে জড়িত, সেকি তাহা বুঝে? বাহার! প্রর্কত স্সেহশীল 
তাহারা শিশুকে প্রহার করিয়াও তাহার সে আকাঙ্ছা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত 
করিবে। শিশু কীদিলে স্গেহশীলতায় যাহারা কর্তবাত্রট হইয়া তাহাদিগকে 
উত্তরোত্তর গঠিত. আচরণে বা মরণের পথে অগ্রসর করাইয়া দেয়, আবিচান্সিত 
আত্যস্তিক স্নেহের ফল স্বরূপ পরিশেষে তাহাদিগকেই কাদিতে হয়। আজ 
সনেহান্ধ স্বতরাসট্রেরে তাহাই ঘটরাছে। তিনি আজ ছৃর্ধ্যোধনেয অভিমতের 
উপর নির্ভর রিয়া নীরব হইলেন। জুযোগ পাইয়া! হুরাত্মা. আত্মঘাতী 
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হর্ষ্টোধন 'অমৃত্তবোধে হলাহল পানে আকুল হাইয়া উঠিল, গ্রথলিত মরণ-বহ্চিতে 
ঝাঁপাইয়া পড়িল! 

াহাহাউক, কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না! পুত্র গেহাকুল 
ছর্বালচিত্ত ধৃতবাষ্ট্রের আদেশে মহামতি বিছর ইন্র-প্রন্থে উপস্থিত হট! ধূতরাষট্রের 
বাসন! জানাইলেন। এবং যুধিষ্টিরকে বলিলেন, ধৃতরাস্র বলিয়াছেন “তুমি ভ্রাতৃ- 

গ্রণের সহিত আগমন করিয়া তোমার সভামুরূগু তাহাদের সৃভ! অবলোকন কর 
এবং ছুর্য্যোধনাদির সহিত নুজন্াতে প্রবৃত্ত হও এবং আমার সহিত মমাগত 

হইলে তাহাব ও কুরুকুসের গ্রীতিব সীমা থাকিবে না?” এক্ষণে তোমার বাহা 
কর্তব্য হয় কর। ঘুর্ধিটির বলিলেন, 'অক্ষত্রীড়া কলহের আকর, কোন্ বুদ্ধিমান 

ব্যক্তি তাহা অনুমোদন করে ? অগ্ি 'আপনার আজ্ঞানুবর্তী, আপনি যাহা 
বলিবেন, তাহাই করিব। মহাম্া বিতর বলিলেন» আমিও ্বৃতাষ্ট্রকে অক্ষক্রীড়াৰ 

বহ দোষ প্রদর্শন করিয়াছি । তথাপিও তিনি তোমায় আহ্বান কবিস্বাছেন ॥ 
তোমার স্তা় ধর্শজ্ঞের যাহা কর্তবা হয় কব। যুধিষ্ঠির বলিলেন, বুঝিলাম জগৎ 
বিধাতার নিদেশেই চলিতেছে । যখন আপনি বলিতেছেন, এবং আহ্ত্র হইয়াছি, 
তখন নিবৃত্ত হইব না, ইহাই আমার 'সনাতন ব্রত ৷ 

পরদিন মহাবাজ যুধিষ্ঠব দ্রৌপদী 'ও ভ্রাতৃগণ সহ, অহ্থচর ও সহচরবর্গ 
পরিবৃত হইয়। রথে আরোহণ পুর্ব্বক হুত্তিনাপুবে আগমন করিলেন। আগমন, 
কাগে খুিষ্টিব বলিলেন, তে যেমন চক্ষুকে বিনষ্ট কবে, তদ্রপ দৈব প্রজ্ঞাকে 
অপহরণ কবে। সমস্ত মনুম্যই পাশবদ্ধেব স্তাঁয় বিবাতাব বশবস্রী হইয়া আছে। 
বাহাহউক, তিনি হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া, ধৃতবাইর, জগ, হ্োশ, কর্ণ, কপ, 
অধ্থখামা, সোমদত, তৃর্ধে[ধন, শগা, দৌবল ও ছুঃশাসন গ্রস্ুতি অন্তান্ত যে কেহ 
তথায় উপস্থেত ছিলেন, তাহাদের সকলকে যথাযোগ্য যন্থান্ঠ সম্ভাবেণাদি 

দ্বার! পদ্দিতুষ্ট করিলেন । 
পাগ্বগণ হম্তিনায় পৌছিযার পরদিন সভামগ্ুপে প্রবেশ ব্র্িলেন' ॥ 

ছর্য্যোধন যুধিষ্টিরকে পাশক্রীড়ায় আহ্বান করিয়! বলিল, আমার প্রতিনিঝি 
হইয়া মাতুল শকুনি ক্রীড়। করিবেন। ক্রীড়া আরম্ত হইলে কৌরব সজারে 
মহাবর্ধধবনি -হইল।: | 
1 'শকুনি ফপটদৃতে ঘুধিিরকে পরাভূত করিতে আরম ঝরিলে: হুথশং গণ 
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ববি খেল। টলিতে নাদিন। পণে প্লাজা খুধিষ্ির জমৈ রে ধনসম্পত্তি) 
রাজ্য, ্রশবর্য নমুদ্ই হাবিতে লাগিলেম। পরিশৈষে প্রাতুগণ ও আপনাকেও 
পণে হারিপেন। সর্বাশেষে গুরাত্মা শুনি ঘূর্য্যোধণের উত্তেজনায় প্রৌপদীকেও 

পণ রাখির়! খৈলাগ আহ্বান কবিলৈ হুধিষ্টির তাহাতেও গয্াজিত ইইলেন। 

_. ল্েহপ্রমত্ত হরতবাষইী এ পর্যন্ত শকুনিক্ ক্রীড়ায় জাগ্রীহ সহকারে ঈু্াপুম? 
জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, কাহার জয় হইল | কফাহাৰ অয হইল ঠ ধর্তই শকুনির 
গর গুনিতেছিলেন; ভতই আনন আত্মহারা হইতৈছিলেন। ভ্ষে ক্রমে পাব 
গণের বীজ্যধন রব গেল) পাগ্ডবগন ও ভ্রৌপদীও পণে বিক্রী হই'লন! 
তথাপিও তীহা্ চৈতন্তোদর হইল মা। পুত্রের বিজয়লাভে আনদৈ উৎচুল্ল 
হইয়া উঠিতে লাগিলেন! 

রাজা বুধিষ্ঠিব যখন দ্রৌপদীকে পণে হারিলেন, তখন রর্ণে প্ররোচনা 
ছর্ধ্যোধন নিজ মৃষঠি ধারণ কন্লি। বঙ্গিল) ষখন দ্রৌপদীকে আমরা পণে জর 
লাভ করিয়াছি, তখন তাহাকে পভামধ্যে আনয়ম কর। “সে আমাদের 
দবাসীব স্তায় কার্য করুক। যেমন মনন মূর্খ কীঞজজে তাই কবে!” যেমন 
মনন, অমনি ত্রৌপদীর গৃহে দূত €প্ররিত ইইল। ছৃর্যোধনের পৈশ।চিক প্রন্তীবে 
দৃতেরও অন্তবাক্মা কীপিরা উঠিল। মে বল-প্রকাশে ঘ্রৌপর্দীকে আনয়ন করিতে 
অসম্মত হইলে ছধ্যোধন ছুঃশাসমকে পাঠাইরা বলপুর্বক তাহাকে সভার আর্নাই- 
বার আবেশ দিল । তাহা শুনিয়া! মহাত্মা বিহব ধৃতরাষ্ট্রেৰ নিকট অভিধোগ ও 
ছর্যোধনকে এই হুক্ষির! হইতে নিবৃত্ত করিতে অন্গুবৌধ করিলেদ। বিশেষ 
ভতৎপনা কিয়! চূর্যোধনের এই প্রকার ছুপ্ডিয়ায় প্রতিবাদ করিলে হুর্য্োধন 
অত্যন্ত উত্তেজিত হইর়! তাহাকে তিরঙ্কার করিতে লাগিল। তবাষ্্র কিছুই 
না বলিয়া নীরব রহিলেন। গুনস্তর তিনি ভীগ্ন দ্রোগের নিকটও ছুর্চ্ধিনের 
এই কার্যের প্রতিবাদ ও অভিযোগ করিযেন। প্রো শ্বকার্ধা সীধন বাসনার 
নীরব রহিলেন। ভ্রুগদের ধহিত শক্রতীর প্রতিশোধ লইবাব নানা করঠীনা মনে 

গাটিহা বৌষ হয় ই্টই হইলেন! মহ মডিমানি ভি বেন পাপে সিশাম 
দেখিবায় অই বীর়্থির হ হ্ইরা বসির কলহিলেন। 
এদিকে অভিশর পারি, ছুশাসন সোঁপিনীর গৃহে প্রি হর! বিল, 
স্মামরা তোখাকে ঠঠ| অরলাও করিরাছি'। প্রর্ণণে উু্দি আমাদের দাসী ॥ 



২০ হরফ '[.ছারকাঙগুল! ] 

কিন্তু ইচ্ছা! করিলে তুমি মহারাজ ছূর্যোধন ও কৌরবগণফে বরণ করিয়া 
কাজ্যেশ্বীও হইতে পার। অতএব আমার সঙ্গে সভায় আইস। দ্রৌপদী তাহার 
প্রস্ত।ৰ শুনিয়া স্বণ! লজ্জার রাজ-বধুগণেব নিকট পলায়নের উপক্রম করিলে 
হতভাগ্য পিশাচ ছঃণালন €কপাকর্ষণ করিয়। বলপুর্বক রন্বলা ত্রৌপদীকে 
তায় আনয়ন কগ্গিল। 

ভ্রৌপদী সভামধ্যে আনীঁতা হইলে ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া কাদিতে 
কাধিতে পাগবগণের প্রতি সককণ দৃষ্টপাত এবং সভাস্থ রাজগণের প্রতি 

সকরুণ বচনে উপযুক্ত বিচার প্রার্থনা করিলেন। ভীম্ঘ বলিলেন, হে রাজনন্দিনি । 
একদিকে পরবশ ব্যক্কি পরেব ধন পণ বাখিতে পারে না, অন্যদিকে স্ত্রী ত্বামীর 
অধীন। এই উভয়ই তুল্য বো হওয়ায় বিচাধ্য বিষয় অবধাবণ করিতে 
পারিতেছি ন। 

লোকললামভূতা৷ অনিন্দ্য স্থন্দরী পরম সতী দ্রৌপদদীকে উত্তপোত্তর কাতর 
দেখিন্বা এবং দুঃশাসনের শশ্রাব্য প্রস্তাব গুনিয়! ধূতরাষ্ী পুত্র বিকর্ণ সভাস্থ 
স্নাজগণকে বিচার করিতে ঘলিলেন। কিন্তু কেহই যখন তাহার কথার উত্তয় 

দিল না, তখন তিনি অত্যন্ত ক্ুদ্ধ হইয়! ঘলিলেন, কেহ বলুম আর নাই বলুণ, 
আমি বাহ! ভ্তাষ্য বলিয়া জানি তাহাই বলিব। মহাপুরুষেরা বলিয়া থাকেন 
ঘাজার্দিগের ব্যসর্ন চতুর্বিধ £-__গ্রথম- মৃগরা। ছ্বিতীপ্-_রাপান, তৃতীয়-_ 

ছরোরর, চতুর্থ_অভব্য বিষয়ে অত্যন্থরাগ । খই বিষয়ে যাহার! অস্থরপ্ত হয়, 
ধর্শ তাহাদেব নিকট হইতে দুয়ে পলায়ন করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির অগ্রে 
আপনি পরাজিত হতুয়ায় ভ্রৌপদীব উপর ম্বত্ব বর্জিত হইয়াছেন। আরও, 
শকুনি পণার্থী হইয়া! ভ্রৌপদীব ম।মোল্লেখ করিয়াছেন। রাজ] যুধিষ্টিরের সম্মতি 
ছিল ঘলিয়! জাম! যায় লাই। ইহা! বিচার করিলে দ্রৌপদীকে জয়লঙ্ধা বলিয়া 
স্বীকার কর! যায় না। 

ইহা! শুনিয়া পাষণ্ড কণণ তীহায় হত্ত ধারণ করিয়া! বলিল, হে বিকর্ণ! 
তৃমি ছূর্ধ্যোধনের কনিষ্ঠ, ধর্ম বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান লাভ হয় নাই-_তজ্জন্ত 
অরলন্ধ ত্রৌপদীকে অন্গিত বলিয়া প্রাতিপর কর্ধিতেছ। যখন যুধিির সর্ব 
পল করিয়াছেন, তখন হোপদী কি সেই সর্বাশ্ের মধ্যে নহে? আর, এক 
বুস্ঃ ঘ্ৌপদীকে সত ধ্যে আনন্দ করাই কি অস্তায়. হইয়াছে? দেবতার 



[ দ্বারকালীল! ] অক্ষজীড়া । ২৬১ 

স্্রীলোকদের একমাত্র ভর্তাই বিধান করিয়াছেন। যখন দ্রৌপদী সেই বিধি 
অতিক্রম করিয়া অনেক ভর্তার বশবর্তিনী হইয়াছে, তখন সে বারস্ত্রী ভিন 
কিছুই নহে। বেহ্ঠাকে সভামধ্যে আনয়ন বা বিবসন কর! আশ্চর্যের বিষয় 
নহে। দ্রৌপদী ও পাওবগণের যাহ! কিছু আছে, শকুনি সে সমুদয় ধর্ঘতঃ 
জয় করিরাছে। অতএব ছঃশাসন! বিকর্ণ অতি বালক, তুমি পাগুবগণ ও 

দ্রৌপদীর সমুদয় গ্রহণ কর। কর্ণের কথা গুনিবামাত্র পাগবগণ আপনাদিগের 
উত্তরীয় বন্ত্রগুলি প্রদান করিয়া! সভা! মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। 

অনন্তর পাষও নরপিশাচ ছুঃশাসন সভামধ্যে বলপুর্র্বক দ্রৌপদীর পরিধেন় 
বস্ত্র আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে অতিমান্র ভয়কাতরা দ্রৌপদী তগ্মর হইয়া 
বিপদে ত্রাণকর্তী একমাত্র বিপদভঞ্ন শ্রীকষ্ণকে চিন্তা করত অতি কাতর 

প্রাণে হৃদয়েব সর্বান্য অর্পণ পূর্বক বলিতে লাগিলেন £__হে গোবিন্দ! হে 
ঘ্বারকাবাসিন কৃষ্ণ! হে গোপীজনবল্পভ! আজ আমি বিপদ সমুদ্রে 

ভানিতেছি। সনাথা হুইন্াও আজ আমি ঘোর অনাথা! এই সভা মধ্যস্থলে 
আমার লঙ্জাহানির যে ভীষণ প্ররয়[স, ইহা অপেক্ষা আর আমার ঘোরতর 

বিপদ কিছুই নাই। কৌরবগণ যে আজ আমাব উপর এই ভীষণ অত্যাচার 
করিতেছে, আপনি কি তাহার কিছুই জানিতেছেন না? হা নাথ! হা 
রমানাথ! হা ব্রজনাথ। হা! ছুঃংখনাশন! আমি কৌরব সাগরে নিমগ্ন 

হইয়ছি, আমাকে উদ্ধার কর। তুমি ভিন্ন এবিপদ্দে আদার আর কেছ 
নাই। হা জনার্দন ! হা! কৃষ্ণ । হা মহাষেগিন্! হে বিশ্বাঝন1--বিশ্বভাবন !. 
আমি কুরু মধ্যে অবসন্ন হইতেছি। হে গোবন্দ! এই বিপন্নজনকে পর ত্রাণ 

কর। ইহ! বলির অজশ্র অ্রজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া হুঃখিনী ভামিনী 

ভুবনেশ্বর শ্রীকঞ্চকে স্মরণ করিয়া অবগুঠ্িত-মুখী হুইয়। রোদন করিতে 

লাগিলেন। 

সর্বজ্ঞ সর্ববাস্তর্য্যামী করুণ।ময় কেশব যাজ্ঞসেনীর মর্্দান্তিক রোদন শুনিয়! 

স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তের রোদনে কাতর হইয়। সত্ব উপস্থিত 

হইলেন; এবং অন্তরীক্ষে থাকিস ভক্ত রক্ষা কবিলেন। আত্ম-প্রকাশ 
করিলেন না বোধ হয় এইঅন্ত যে, পাছে তাহাকে দেখিয়া ভীমাদি ভীষণ বিক্রনে 
কৌরবগণকে আক্রমণ কনেন। কারণ তখনও কৌববগণের পাপ পুর্ণ হয় নাই! 

[২৬] 
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বাকা! হউক, তাহার ইঙ্গিতে ধর্ম অস্তরিত হইয়! নানাবিধ বন্ত্রে সতী জৌপদীকে 
আচ্ছাদিত করিলেন। ছ্রাত্ম! ছুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করিবার নিমিত্ত যতই 

তাহার বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল, ততই নানাপ্রকার বস্ত্র প্রকাশিত হুইল। 
তাহা দেখিয়! মভা মধ্যে ঘোর কলরব আরম্ভ হইল। মহীপালগণ ছঃশাসনকে 
ভন! করত দ্রৌপদীর প্রশংসা! কবিতে লাগিলেন। ছুঃশামনের কার্য দেখিয়া 

ভীমের ওঠাধর ক্রোধে কাপিতে লাগিল !-_-তিনি রাজগণকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন, যদি আমি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক এই ভারতাধম ছুঃশাসনেব বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া 
রক্ত পান করিতে না পারি, তবে আমি যেন পূর্ব পুরুষগণের গতি প্রাপ্ত 
না হই। 

এদিকে পাষণ্ড খন বসন রাশি আকর্ষণ করিয়! নিঃশেষ করিতে পারিল না, 

তখন পরিশ্রান্ত ও লজ্জিত হইয়া সভামধ্যে উপবেশন করিল। কোন প্রকার 
শাসন নাই দেখিয়া সঙ্জনগণ ধৃতবাষ্ট্রের নিন্দা করত পরিতাপ করিতে 

লাগিলেন। 
ইহা দেখিয়া নরপঞ্ড কর্ণ হুঃশাসনকে বলিল, হে ছুঃশাসন ! দাসী দ্রৌপদীকে 

গৃহে লইয়া যাও। তাহা শুনিয়া! ু ঃশাসন কম্পিত-কলেবরা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে 
পুনঃপুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে দ্রৌপদী অত্যন্ত কাতর হইয়া 
সভাস্থ রাজগণকে পুনঃপুনঃ বিচাব কবিতে অন্থবোধ করিয়া বলিলেন, যে 
পাওবগণ, পূর্বে গৃহ মধ্যে আমাকে বাযুস্পর্শ করিলে, সহ করিতে পারিতেন 

না) আজ সেই পাণগ্ুবেরাই হট হঃশাসনেব নির্মম আকর্ষণ ম্বচক্ষে দেখিয়াও 
নীরব হইয়া আছেন! সেই কৌরবগণই বধূকে ক্রেশে ক্রিশ্তমান! দেখিয়া 
অনায়াসেই তাহ! সহ করিতেছেন! হ্ুতরাং স্পষ্টই বোধ হইতেছে কালে লকলই 
ঘটিয়৷ থাকে। 

ভীম্ম কহিলেন, হে কল্যাণি! ধর্মের গতি অতি স্ক্ম! বিজেরাঁও 
তাহা! সম্যক্ নির্ণয় করিতে পাবেন না। বলবান্ লোক ধর্মানুসারে চলিয়! 
থাকেন $ কিন্তু সেই ধর্দ অভিভূত হইয়া! অধর্্বকে প্রশ্রয় দিতেছে! কৌরবেনা 
এক্ষণে লোভ ওঁ মোহে বশীভূত হইয়াছে! অতএব বোধ হত্স, অচিরাৎ 

ইহাইীর বংশ লোপ হইবে। . তুমি বে কুলের কুলবধূ, সেই কুলজাত লোফেরা 
অত্যন্ত 'ছুঃখাভিহত হইলেও কদাপি ধর্শ হইন্তে বিচলিত হন দা। ক্তগ্রব 
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'হে. পাঞ্চালি! তুমি এরূপ লাঞ্ছিত! ও হুর্দশাগ্রস্ত হইয়াও যে ধর্ম পথ: 
নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহ! তোমার সমুচিতই হইয়াছে । এই সমন্ত ধর্শবেতা 
বৃদ্ধ দ্রোগাদি গতাস্থর সভায় আনত হৃইয়! শৃন্ত শরীরে অবস্থান করিতেছেন ! 
এক্ষণে ধর্মরাজ, যুধিট্ির এ প্রশ্ত্ের যেরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই প্রমাণ বলিয়া 
গণ্য হইবে। তুমি জি্তা ব! অজিত। উনিই তাহার সম্যক নিরুপণ করুন। 

ব্যাধভয়ে ভীত! কুরঙ্গিনীর স্তায় বাম্পাকুললোচন! ভ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করি! 
ধৃতবান্ট্রের ভয়ে সতাস্থ রাঁজগণ ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন ন! দেখিয়া! হূর্যোঁধন 

বলিল, হে যাজ্ঞসেনি ! ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর, ইহার! 
তোমাব প্রশ্নের উত্তর দিবেন। 

ইহার তোমার নিমিত্ত অস্ত লোকমধ্যে যুধিঠিরের প্রতৃত্ব অস্বীকার করুন, 
এবং ধর্শরাজকে মিথ্যাবাদী করিয়া! তোমাকে দাসীত্বশৃঙ্ঘল হইতে মুক্ত ককষন। 

কৌরবের৷ তোমার হছ্ঃখে অত্যন্ত হুঃখিত হইয়াছেন! বিশেষতঃ তোমার 

ত্বামীদিগের দুর্ভাগ্য দর্শন বিয়া! ইহারা কখনই যথার্থ কথা বলিতে পারিবেন 

না। সত্যসন্ধ মহাত্মা যুধিঠিব পবম ধার্শিক, তিনি যাহা! বপিবেন অবিলম্বে 
তাহাই প্রতিপালন করিবে। 

মহাবলশালী ভীমসেন ছৃধ্যোধনের ব্যল্লোক্তি শুনিয়া ভুজোতুলন পূর্বক 
বলিলেন, যদি এই উদার স্বভাব কুলপতি ধর্মবান্র প্রভু না হুইতেন, তাহ! 

হইলে আমরা কখনই ক্ষমা করিতাম না। যিনি আমাদের পুণ্য ও তপন্তার 
প্রভু, এবং জীবনেরও ইশ্বর, যগ্ধপি তিনি আপনাকে পরাজিত মনে করেন, 
তাহা হইলে আমরাও পরাজিত হইয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার 
প্রভৃত্ব থাকিলে কি আজ পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়া ছরাত্মা জীবিত 
থাকিতে পাবে? কি করিব, ধর্শপাশে আবদ্ধ রহিয্বাছি! যস্তপি ধর্শরাজ 

কটাক্ষে অনুমতি করেন, তাহা! হুইলে মৃগেন্দ্র যেমন ক্ষুদ্র প্রাণিগণের প্রাণ 
সংহার করে, তক্জরপ আমিও অবলীলা ক্রমে মুহূর্ত মধ্যে হৃতরাষ্ট্রের এই 

পাপ বংশ ধংস কবিতে পারি। . 

, ভীমের ক্রোধানল উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে দেখিয়া ভীন্ঘ, ফ্রোখ ও 
, বিহ্বর তাহাকে কহিলেন. ভীম!. ক্ষান্ত, হও. তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, 
তোমাতে সকলই সস্তবে। 



২৯৪ শ্রীকক। [ থ্বারকালীল! ] 
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ভীম শ্রান্ত হইলে ছত়ায্া কর্ণ দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া বলিল হে ভড্রে! 
দাসের পত্ধী ও তাহাব সমুদয় ধন, প্রভুর অধীন ) এক্ষণে আমার পরামর্শানুসারে 
তুমি ন্নাজভবনে প্রবেশ পূর্বক রাজ পবিবারের অস্গুগত! হও। এখন ধৃতরাষ্্ 
তনয়গণই তোমার প্রভুত পাগুবগণ নহে। তুমি তীহাদেরই একজনকে 
পতিত্বে বরণ করিলে আব তোমায় দাসীত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধ হইতে হইবে না। 
এখন পাগুবগণও আব তোমার পতি নহেন। তীহার! দৃতে পরাজিত 

হইয়াছেন, তুনি কৌরবগণেব দাসী হুইয়াছ। 
তাহার কথা শুনিয়! ভীম অধিকতর উত্তেজিত হইয়া যুধিত্টিরকে বলিলেন, 

হে রাজন! আঘি স্তপুত্রের বাক্যে কুদ্ধ হই নাই। বথার্থই আমর! 
দ্রাসভাবাপন্ন হইয়াছি। আপনি যদি পাঞ্চালীকে পণ না বাখিতেন তাহা! 
হইলে শত্রগণ কি আজ এইবপ কঠোর বাক্য বলিতে পারিত ? 

কুলাঙ্গার পশু-গ্রকৃতি ছু্যোধন ধর্মরাজ যুধিষ্টিরকে কোন উত্তর দিতে 

না দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন কবিয়া বলিল, হে নৃপতে! ভীম, অঞ্জুন, 

নকুল, সহদেব তোমাব বশীভূত) এক্ষণে বল দ্রৌপদী পরাজিত হইয়াছে 
কিনা? ঢবাত্মা নবপঞ্ড দূর্য্যে'ধন এই কথ! বলিতে বলিতে খরশ্বর্ধ্য-মদে মত্ত 
হই ধবাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিল! এবং বিকট বিদ্রূপ করিয়! দ্রৌপদী 
প্রতি কটাক্ষপান্ত কবত পবিধেয় বসন উত্তোলন পূর্বক তাহাকে কদলীদণ্ড . 
ও মধ্যোকরু প্রদর্শন কবিল। তাহা দেখিয়া! পিশাচাধম কর্ণ হাস্ত কবিতে লাগিল ! 
মহ|বাহু ভীমসেন তন্র্শনে অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হুইয়া লোহিতবর্ণ লোচনঘর 
উৎফালন পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে সভামগ্ডল প্রতিধবনিত করিয়া রাজগণ সমক্ষে 

বলিলেন, আনি প্রতিজ্ঞ! কবিতেছি যে, যদি আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে পাষগু 
দুর্য্যোধনের উক ভঙ্গ না করি তাহা হইলে অস্তে যেন আমাব পিতৃলোকের 

মদন গতি নাহ্য। ইহা বলিতে বলিতে ক্রোধে ভীমসেনের লোমকুপ হইতে 
অশ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল! 

'তাহা দেখিয়া বিছুর কহিলেন হে পার্থিবগণ! ভীমসেন ভয়ানক প্রতিজ্ঞ 
করিলেন, নিশ্চইঃবোধ হইতেছে, দৈবই কুরুবংশকে সবংশে নিধন করিবার 

হুত্রপাত করিতেছেন! হে ধতরাষ্ট্র তনরগণ! তোমর! অন্তায় ছাতকীড়া 
ফকরিয়াছ! তোমর! সকলেই কুমন্ত্রণা পরতন্র হইয়া আখ 'বর্বালাশৈকগ পথে 
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অগ্রসর ছইতেছ। আমার মতে ভ্রৌপদী বিজিত হন নাই! যেহেতু যুধিটির 
অগ্রে পরাজিত হইয়া দ্রৌপদীতে হ্বত্বহীন হইয়াছেন । 

দূর্যোধন বিছুবেন কথা শ্নির| বলিল হে যাজ্তসেনি | ভীম, অঙঞ্জুন, মকুল 
সহদেবের মতেই আমার মত। যদি ইহারা যুধিষ্িরকে অনীশ্বর কছেন, তাহা 
হইলে ভোমা'র দাসীত্ব মোচন হইবে । 

তাহা শুনিয়৷ অর্জুন বলিলেন, মহারাজ ধর্ারাজ পূর্বে আমাদের সফলের 
ঈশ্বর ছিলেন। এক্ষণেও তিনি আমাদের প্রতু হুইয়৷ কাহার নিকট পরাজিত 
হইয়াছেন, কুরুগণ তাহা জানেন। 

এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের অগ্রিহোত্র গৃহে শৃগাঁল ও গর্দভগণ 
চীৎকার করিয়া উঠিল, ছুলক্ষণ জ্ঞাপক ভয়ানক পক্ষিগণ চাবিদিকে ভীষণ শব্ধ 
করিতে লাগিল। চতুদ্দিকে অমঙ্গল লক্ষণ সমূহ প্রকটিত হুইতে লাগিল! ভীক্, 
দ্রোণ, ক্কপাচার্ধ্য প্রভৃতি আতঙ্কিত হুইর়! স্বস্তি স্বত্তি বলিতে লাগিলেন! বিছবর ও 
গান্ধারী ঘোবতর উৎপাত দর্শনে অতিশয় ভীত ও কাতর হইয়া ধৃতরাষ্ইীকে সমুদয় 
নিবেদন করিলেন। 

গান্ধারীব কাতবতায় ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া! হূর্য্যোধনকে তীব্র 
ভৎন! করত কহিতে লাগিলেন, বে হূর্বিনীত দুর্য্যোধন ! তুই একবাবে উৎসন্ন 
গেলি! কুলবধু কুরুকুলকামিনী পাগুবগণের ধর্মপত্বী ভ্রৌপদীকে সভামধ্যে 

সম্ভাষণ করিতেছিস্ ! 
পরম প্রাজ্ঞ বান্ধবগণ সহিত রাজ! ধুতরা হূর্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার 

করিয়৷ সাত্বনাবাক্যে ভ্রৌপর্দীকে কহিলেন, হে জ্রপদতনয়ে ! তুমি আমার 
নিকট স্বীয় অভিলধিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদয় বধূগণ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ! 

ভ্রৌপদ্দী কহিলেন, হে ভরতকুল প্রদীপ ! যদি প্রসয় হুইয়া থাকেন, তবে এই 
বব দিন যে, আমার শ্বামী ধর্মরাজ দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 
তোমার ইচ্ছান্থুযায়ী বব প্রদান কবিলাম। তোমায় আব এক বর প্রদান করিতে 
ইচ্ছা করি; তুমি এক বরেব উপযুক্ত নহ। 

ভ্রৌপর্দী বলিলেন, হে মহারাজ ! সরথ সশরাসন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও 
পঞ্চম পাগুবের ঘ!সত্ব মোচন হউক । ধৃতরাস্্ী বলিলেন তোমার প্রার্থনাছ্যাপই 



৩৭৪ রা স্ীরক ॥ ॥ ্ [স্বাররা লীল! 

বা রি ও এএসপি 

বর প্রদান করিলাম । তৃতীয় বর প্রার্থনা কম্স। হুই বর দ্বার! তোমার যথার্থ 

সৎকার করা হয নাই। তুমি ধর্শাচানিনী আদার লমুদধর পুত্রবধূগণ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ!" 

ত্রৌপদী বলিলেন, হে ভগবন্! লোভ সর্বনাশের হেতু । অতএব আমি আর 
বর প্রার্থনা করিনা । আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্তাও নহি। যেহেতু বৈত্ের 
এক বর, ক্ষত্রিয় পত্বীর ছই বর, রাজার তিন বর এবং ব্রাঙ্গণের শত বর লওয়া 

কর্তব্য। আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপক্ষে নিমগ্র হইয়া! তাহা হুইতে 
উদ্ধার পাইলেন, শ্রক্ষণে ইহাব! পুণ্য কর্ানুষ্ঠান দ্বার! শ্রেয়োলাভ করিতে 
পারিবেন। ইহা অপেক্ষা আমাব আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই। 

ইহা দেখিয়! কর্ণের অত্যন্ত গাত্রদাহ হইল। সে বলিল, আমবা অনেক 
অসামান্ত রূপবতী কামিনীর কথা শুনিয়াছি কিন্ত এমন করের কথা গুনি 
নাই। পাগুবৰ ও কৌরবগণ পরম্পষে অত্যন্ত ক্রোধপরতন্ত্র হুইয়াছিলেন। 
এক্ষণে ত্রৌপদী কুস্তীপুক্রগণের শাস্তিস্বপ্ূপ হইলেন। পাগুবগণ অপার ছঃখ 
সাগবে নিমগ্ন হইতেছিলেন, দ্রৌপদী তরণীত্বরূপ হুইয়। ইছাদিগকে উদ্ধাব 
করিলেন। 

তাহার কথ। শুনিয়! ভীম ক্ুন্ধ হইয়া উঠিলে, অর্জুন তাহাকে শাস্ত 
করিয়া বলিলেন, হীন বাক্তি উচ্চ কথা বলিলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহ! হাসিয়া 
উড়াইয়। দেন। উহাতে কান না দেওয়াই ভাল। তাহায় কথ! গুনিয়া ভীম 
যুবিষ্টিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে রাজেন্্র! এখানে আমাদের অনেক 

শক্র সমাগত হইয়াছে । আপনি আদেশ করিলে এখনই ইহাদের মুলোচ্ছেদ 
করিয়া দিই। তাহা হইলে ভরিষ্যতে আর আমাদের কোন চিস্তার কারণ 
থাকে না। 

যুধিির তাহাকে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিদ্বা করঘোড়ে : ধৃতক্নাইঈইকে বলিলেন 
ছে মহারাজ! আপনি আমাদের অধীম্বর ; আময়! চিরদিন আপনার শাসনান্থবর্তী 
থাকিতে ইচ্ছা! করি। অন্ধুদতি করুন, এখন আমর! কি করিব? 

ধতরাষ্ট্র বলিমূলন হে অজাতশত্রে! ! তোদার কল্যাণ হউক | তোমরা! সমন্ত 

সুধনসম্প্তি লইয়া গদন-পূর্ব্ক আপনার স্বাজ্য শাসদ কর। হে নহাপ্রাজ্! তুমি 

“কলর ুক্গতি_-বুঝিয়াছ, বিনীত. হইয়াছ এবং. হৃগণের..সেব1 কহ]. থাক। 
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ধেখানে বুদ্ধি, সেখানেই ক্ষমা। অতএব তুমি ক্ষম! জবগধন কর। খাহাক্া 
বৈরাচরণ জানেন না, দোষ পরিত্যাগ 'করিরা কেবল গুণ দর্শন করেন, তীহাক্জাই 
উত্তম পুরুব। ধৈর্য্যশালী উত্তম পুরুষগণ কধিত বা! অকধ্তি সর্বপ্রকার অহিতবন 

পরুষবাকা পরিত্যাগ করেন। সদাশয় লোকেরা সকলের প্রিরদর্শন হন, কাহান্ও 
অর্থ ও মর্ধ্যাদ! অতিক্রম করেন না। তুমিও আর্ধ্যত! বশতঃ সেই প্রকার আচগগ ' 

করিয়াছ। হে তাত! ছূর্যোধনেকর নিষ্ুয় ব্যবহাঁয় মনে করিওনা। তুমি 
গুণগ্রাহিতাগুণে তোমার জননী গান্ধারী ও আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। 

এই দ্যুত ক্রীড়া আমাব উপেক্ষিত ছিল। কেবল মিত্রগণের পরীক্ষা ও. 

পুত্রগণেব বলাবল বুঝিবার নিমিত্ত ইহাতে অনুমোদন করিয়াছিলাম। হে 
রাজন! তুমি যাহাদিগেক্স শীসন কর্তা, সর্বশাস্ত্র-বিশাবদ ধীমান বিদুর মন্ত্রী 

সেই কুরুকুল তোমার ছুঃখ-সন্তাপের কারগ নহে । তোমাতে ধর্ধ, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য, 
বৃকোদবে পরাক্রম, নকুলে শুদ্ধত! ও সহদেবে গুরু-গুশ্রষা বিলক্ষণ লক্ষিত 

হইতেছে । অতএব, হে বৎস! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি খাওবপ্রন্থে 
গমন কর। ভ্রাতুগণের সহিত সৌত্রান্র এবং তোমার মন ধর্মে অনুরক্ত 
হউক। * ঃ 

ধৃতরাষ্ট্রেব আদেশে পাগবগণ শকুনির মন্ত্রণাজাল মুক্ত হইয়া আপনাদের 

রাজধানীতে গমনোগ্ভোগ কৰিলে, দূর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া 

মন্ত্র করিতে লাগিল। এবং মত্বর ধৃতরাষ্ট্র স্মুখে গিয়া বলিল মহাবাজ | সর্বনাশ 

হইল | পাওবগণ অতিমাত্র কুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ও বল প্রয়োগ পূর্বক আপনার অনিষ্ট 
চেষ্টা করিতেছে। তাহার! অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ ও রথাবোহণ পূর্বাক আপনার বংশ 
নাশ করিতে উদ্ভত হইয়াছে! গ্রাণসংহারোগ্ত জুদ্ধ ভূজঙ্গদিগকে কঠ ও 
পৃষ্ঠদেশে রািয়! কে পরিত্রাণ পায়? অর্জুন তুর্ণীর, বর্ম ও গাণ্ডীব, ভীম রথ 
যোজন! কন্িয়া গা, যুিষ্টির, নকুল, সহদেব অর্ধচন্্াকার বর্ম গ্রহণ পূর্বাক হত্তয্থ- 
সংহার পূর্বক সৈন্ত আক্রমণের অন্ত নির্গত হুইয়াছে। দ্রৌপদীর পরাতব্নপ 
ক্লেশ কে সহ করিয়া থাকিবে? ইহার! আর আমাদিগকে ক্ষম! করিবে না। 
মুক্তি দিয়! আমরা! শ্রকদ্ধণ আমাদের বিপদ, আমরহি বরণ করিয়া লইয়াছি। 

যাহা হউক, হে মহারাজ | আমরা বনবান পণ রাখিয়া! পুনর্ধযার পাওবগণেক্র সহিত 
অক্ষ্ীড়! করিতে চাহি। ছাতে গরান্ত হইলে তাহায় ছাদশ বর্ধ বনবাস 'ও 
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এক বৎসন্ন  অজ্ঞাতবাস করিবে। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি উাহাদিগকে 

অনুসন্ধান করিয়! বাহির করিতে পারা যার, তবে তাহার! পুনরায় ছাদশবর্ষ বনবান 

ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস কর্দিবে। তাহা! হইলে বিনা যুদ্ধেই আমর! অতি প্রবল 
শক্ররকে জয়লাভ করিভে পারিব। আপনি অবিলম্বে অনুমোদন না করিলে 
সর্ধনাশ উপস্থিত হইবে-_কুরুকুল সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইবে। 

তাহা গুনিয়৷ অব্যবস্থিতচিত্ত ধৃতরাষ্ট্র পাওবগণকে আনয়ন করিয়া পুনরায় 

দুতক্রীড়ার আদেশ দিলেন। 
, দ্রোণ, সোমদত্ব, বাহুদীক, বিছর, অশ্বখামা, যুযুৎন্থ, ভূরিশ্রবা, ভীম্ম ও বিকর্ণ 

প্রতৃতি ধৃতনাষ্্রকে নিষেধ করিলেও তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন ন|। 

গান্ধারী বলিলেন ছূর্য্যোধন জন্ম গ্রহণমাত্রেই গর্দভের স্তায় চীৎকার করায় মহাত্ম! 
বিচুর তাহা দ্বারা কুল নাশ ভয়ে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, আপনি 

সন্তান ন্নেহে তখন তাহা! করেন নাই । এখন উহাকে পরিত্যাগ ক্ষন, নতুবা 

উহ! স্বারা কুরুকুল ধ্বংস অনিবার্য । তাহা শুনিয়া! ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, যদি 
বংশনাশ হয়, তবে তাহা নিবারণ করিবার কাহারই সাধ্য নাই। এখন 

"পুজ্রদিগেব ইচ্ছাই পুর্ণ হউক 
অনস্তর ছুর্য্যোধন ধর্মববাজ যুধিষিবকে পিতার আদেশ টি পুনরায় 

তাহাকে দৃতে আহ্বান করিলে শকুনির কৌশলে বনবাস পণ রাখিয়! পুনরায় 
দ্যুত আরম্ত হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠিব শকৃনিব কপট দৃতে পরাজিত হইলে পাষণ্ড 
ছুর্য্যোধনের সঙ্গিগণের মধ্যে মহা কোলাহল উখ্িত হইল। ছুঃশাসন পাগবগণকে 
বিজ্প করিয়! বলিল, পাণগডবগণ এবার অনন্ত নরকে পাতিত, সুথখচ্যুত ও রাজ্য 
হইল। ধনমদে মত্ত হুইয়া আমাদিগকে উপহাস করিরাছিল ; এক্ষণে বনবাসেই 
তাহার সম্যক প্রারশ্চিত্ত হইবে। ইহাদিগেব দিব্যা্বর ও বিচিত্র বর্মাদি কাড়িয়া 
লয়! মৃগচর্খ্ পরিধান করাইয়া বিদায় দাও। যাহার! ত্রিলোক মধ্যে সদৃশ ব্যক্তি 
নাই বলিয়া অহম্কার করিত, এখন তাহাদের কৃতকর্মের ফলভোগের সময় 

আসিয়াছে | হে ভ্রৌপদি! এক্ষণে বনচারী ভিখারী পাওবগণের সহিত বনে বনে 
ভ্রমণ করির! তোমার জাত কি? তুমি কৌরবগণের মধ্যে কাহাকেও পতিত্বে 
বরণ রুরিয়। অনন্ত দুখ ভোগ কর। পাওবগণের স্যার ব্লীবের' অন্থগনন করা 
তোমার আর কর্তবা নহে। 
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সির এ হরি এ এছ উহা রন এ 

* অতুল রূলশালী ভীমসেন তাহাব বাক্যে অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া বলিলেন, পাপিষ্ট- 
গণ যেরূপ আচরণ করে, তুই তাহাই" করিতেছিস। তুই বাকারপ ছুরিক! দ্বারা 
যেমন আমাদের মর্খচ্ছেদ করিতেছিস্, তন্রপ আমিও রণস্থলে তোর বক্ষের 

চর্ম্মোৎপাটন পূর্বক রক্ত পান করিব। তাহা! শুনিয়া! গাধণ্ড ছুঃশাসন তাহাকে 
“গরু গন্ষ” বলিয়া উপহবস করত নাচিতে লাগিল ! 

পাওবগণ মৃগচণ্ম পরধান পুর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশে বন গমনার্থ সভা মধ্য হইতে 
নিশ্বান্ত হইলে নরাধম হর্যোধন সিংহগতি ভীমসেন ও কৌস্তেয়গণের গমনের অন্ু- 

কবণ করত ভঙ্গী কবিয়! বিদ্ধপ করিতে লাগিল ! তাহা দেখিয়া ভীমসেন বলিলেন, 

রে মূঢ! এখন আমরা সংযত, মহাবাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুবর্তী, তোমাদের 
এ পরিহাসের উত্তব দেওয়ার সময়, ইহা! নহে। কিন্তু আমি আবার এই.সভাকে 
আহ্বান করিয়া বলিতেছি, যদি যুদ্ধ বাধে, তবে নিশ্চয় জানিও, গদা যুদ্ধে তোমার 
জীবন সংহার কবিব। এবং ধনঞ্জয় কর্ণকে, সহদেব অক্ষশঠ শকুনিকে বিনষ্ট 

করিবে। অজ্ঞুন বলিলেন, আমিও বলিতেছি ভীমসেনের নির্দেশ অনুসারে 
হিংসাদ্েষ পরবশ, বক্তা ও আত্মশ্লাঘা-সম্পন্ন কর্ণ ও তাহাব অন্থগত সমুদয় ব্যক্তিকে 

সংহাব কবিব। যদি ত্রয়োদশ বর্ষ পরে হুর্যোধন আমাদিগকে রাজ্য ফিরাইয়া 

না দেয়, তাহ! হইলে অবশ্তাই এইরূপ ঘটিবে। সহদেব শকুনিকে সম্বোধন করিয়! 
কহিলেন, রে মুঢ ! তুমি যাহাদিগকে অক্ষ বলিয়া জানিয়াছ, তাহা অক্ষ নহে 
তীক্ষধাব শব সমূহ ! যুদ্ধে তাহাই তোমাব প্রাণ সংহাবের কারণ হইবে। মধ্যম 
পাগুবেব আদেশান্্যায়ী আমি তোমার প্রাণ সংহার করিয়া তবে তৃপ্তিলাভ 

করিব। নকুল বলিলেন ধৃতবাষ্ট্রের অন্তান্ত যে সমস্ত পুত্র দ্রৌপদীব প্রতি পরুষ 
বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভর্য্যোধনের প্পিয়ানুষ্ঠান করিয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা 
কবিতেছি- সেই সমুদয় হুবাচারকে বমালয়ে প্রেবণ করিব। 

যুধিষ্ঠিব কাহারও কোন কথা বা বিদ্রপ পরিহাসেব কোন উত্তর ন! দিয়া 

অতি বিনয়ে ধীর ভাবে বলিলেন, আমি সকল ভারত, বুদ্ধ পিতামহ, রাজা 

সোমদত্, বাহিলক, দ্রোণ, কপ, অশ্ব মা, বিহর, ধূতরাষ্র, ধার্তবাষ্ট্রগণ ও সঞ্জয় 
এবং অন্তান্ত সভাসদগণেব নিকট বিদায় লইয়া চলিলাম, পুনর্ধার আসিয়! 

আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। পাগুবগণেব হিভাকাজ্ছিগণ লজ্জায় 
অধোবদন হুইলেন। বিহ্ুর বলিলেন, আর্ধ্যা পৃথা রাজপুত্রী, বৃদ্ধা, স্থকুমারী, 

[২৭] 



২১০ প্ীকক।। 1 ধারকালাল! ] 
ই 80 ৩২ বদি এত ২০০ জাহিদ বি 0৬, এন ইউ 

বনবাসের ক্রেশ লও পারিবেন না) অতএব তিনি আমার আবাসেই 

কালযাপন করুন। 

যুধিষ্টির বলিলেন, আপনি পিতৃব্য- পিতৃতুল্য । আমরা আপনার একাস্ত 
বশন্বদ, আপনার আজ্তা আমাদের শিরোধাধ্য । যদি আর কিছু কর্তব্য থাকে 
তাহাও আদেশ করুন। 

বিছুর বলিলেন, বৎস যুধিঠির! অধশ্মাচরণ কবিয়! তা 

করিতে পারে না। তুমি ধর্শাজ্ঞ, ধনঞ্জয় যুদ্ধজেতা, ভীমসেন অবিহস্তা, নকুল 

অর্থ-সংগ্রহী, সহদেব সংযমী, ধৌম ব্রন্গবিৎ, ধর্শীর্থ-কুশল! দ্রৌপদী ধর্মচারিণী। 

তোমরা সকলেই পরম্পরের প্রিয়-দর্শন, সর্বদ] সন্তষ্টচিত্ত, শক্রবর্গ তোমাদিগেব 
সৌহার্দ বিচ্ছেদ করিতে পাবে না। হে ভাবত! তোমাব সমাধি ক্ষেমাম্পদী- 
ভূত) শত্রু সদৃশ শক্রও ইহাকে উপহাস করিতে পারে না । তুমি পূর্বে হিমাচলে 
মেরু সাবর্ণি কর্তৃক অন্ুশিষ্ট, বাবাণাবত নগরে মহর্ধি কৃষদৈপায়নেব নিকট 
শিক্ষিত, ভূগুতুঙ্গে রামেব নিকট উপরদিষ্ট হইয়াছ, দৃষদ্বতীতে মহাদেবের নিকট 
জ্ঞান লাভ কবিয়াছ, কল্মাধী নদীতীবে মহধি ভূগুর শিষ্য হইয়াছ, দেবর্ধি 
নারদ তোমার সর্ধ-বিষয়ের পরিদর্শক এবং ধৌঁম তোমার পুবোহিত। হে বৎস! 

-যুদ্ধকালে খষি প্রশংসিত তোমাব অসাধারণ বুদ্ধি-বৃত্তি পরিত্যাগ করিও না। 
তুমি বুদ্ধিতে পুরুববাকে ও শক্তিতে বাজগণকে পরাজয়, ধর্্মাচবণে খধিগণকে 
অতিক্রম, সম্তোষে ইন্দ্র, ক্রোধ সম্বরণে যম, বদান্ততায় কুৰেরকে জয়, সংযমে 
বরুণকে হীন, ক্ষমাগুণে পৃথিবীকে অতিক্রম, তেজে হুর্দেবকে জয় এবং 

বলে পৰনকে পরাস্ত কবিয়ছ। তোমাদেব সর্বত্র মঙ্গল হউক। নির্বিঙ্গে 

প্রত্যাগত হও। তুমি সমুদ্র কর্তব্য বিষায় উপরিষ্ট হইয়াছ। অতএব যখন 
যাহা উপস্থিত হইবে তখন তাহা! অবিকল সম্পাদন করিও । 

সাধবী ভ্রৌপদী বনগমনের অন্থমতি চাহিতে কুস্তীর নিকট উপস্থিত হয়া 
তাহাব দর্শন জনিত দুঃখে কীদিয়া আকুল হইলেন] তিনিও তাহাদের 
বিরহ শ্মরণ কবিয়া অশ্র্লে বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিলেন। এবং অতিমান্র 
ছুঃখে কাতর হইয় কুস্তী শ্রীকষ্ণকে ম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা কৃষ্ণ! তুমি 
কোথায় রহিলে? লীপ্ব আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। তুমি সকলের ত্রাণ-বর্তা ? 
এই নিমিত্ত লোকে বিপদে পড়িন্ল উচ্চৈঃস্বরে তোমাকে স্মরণ করে। দেখিও, 
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ধেন তোমার বিপদ-তঞ্জন নামে ফলম্ক না হয়। পাগুবেরা পরম ধার্িক। 
ইহার! ছুঃখ ভোগ করিবার উপযুক্ত নহে। ইহাদের প্রতি ক্ষণ কর, 
আমার এই ভিক্ষ!। ভীদ্ব, দ্রোণ, কৃপাগধ্য প্রভৃতি নীতি-বিশারধ মহাত্মগণ 

উপস্থিত থাকিতে এমন বিপদ কেন ঘটিল! ইত্যাদি বলির! তিনি শোক বিহ্বল 
হইলেন। পাঁওবগণ *ঠাহাকে অভিবাদন পূর্বক অবরণ্যাভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। 

এদিকে দ্রৌপর্দী সহিত পাগডবগণ বন গমন করিলে নৃর্ধযসম তেজন্বী দেবধি 
নারদ সহস| ধূতবাষ্ট্রের সভামধ্যে আবির্ভূতি হইয়৷ ভীষণন্বরে বলিলেন, ”আজ 

হুইতে চতুর্দশ বর্ষ মধ্যে ছূর্য্যোধনেব অপরাধে ভীমার্জুনের বলে কুরুকুল নির্শল 
হইবে।” ইহা বলিয়াই তিনি আকাশ পথে তৎক্ষণাৎ অন্তছিত হইলেন। 
তাহা শুনিয়া ধৃত্তরাষ্ট্র সহিত হুর্য্যোধনাদি ধার্তরাষ্ট্রগগণ আতঙ্কিত হইয়৷ উঠিল। 
এবং সন্স্ত হইয়া মহাধনুর্ব্বেদ-বিশীবদ দ্রোণকে পাগুবগণের সমুদয় রাজা 
প্রদান পূর্বক তাহাব আশ্রয় গ্রহণ করিল। দ্রোণ বলিলেন, আমি আশ্রিতকে 
যথাসাধ্য রক্ষা কবিব। অর্জন আমাব অত্যন্ত প্রিয় হইলেও বড়ই হুঃখেব বিষয় 
যে তাহার সহিত যুদ্ধ কবিতে হইবে। বাজ! দ্রুপদ আমাব প্রাণ সংহারের 
নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়। সন্তান লাভ কবিয়াছে। সে পাওবগণেব পরম মিত্র । 

সুতরাং অবস্থানুযাযী নিজ প্রাণ বক্ষার জন্ত আমাকেও প্রস্তত হইতে হুইবে। 

অতএব পাগ্ুবগণের সহিতও আমার যুদ্ধ অনিবাধ্য। কিন্ত দৈবই মূলাধার। 
দেবর্ধি যাহা বলিলেন, তাহা অবশ্তই ঘটিবে। অতএব দূর্যোধন ! তুমি দানাদি 
সৎকার্যে তৎপর হও, এবং ভোগ করিয়া লও। মহধিগণ পাণ্ডবগণকে অবধ্য 
বলিয়া থাকেন। 

পাঠক! এবাব একবার পাগবগণের চরিত্র বিচার করুন| বাহার ধর্থের 

ছ্বার৷ সংঘত তীহাদেব চবিত্র কি মহামহিমময়! কি অসীম সহনশীলতা ও 

ক্ষম! | ছ্রাত্মা হুঃশাসন ও ছূর্যোধন ধর্শপত্থী ত্রৌপদীর উপর যে অত্যাচার 

কবিয়াছে, অসীম শক্তিশালী পাণগুবগণ তাহ! ম্বচক্ষে দর্শন করিয়াও ধর্ম 

লঙ্ঘনের ভয়ে অনায়াসেই তাহা সন করিরাছেন! তাহাদের আহ্গতোর 

সীমাই বা কতদুয়! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ইঙ্গিত-অন্ুশাসন-সংযম ও তাহার প্রতি 

তক্তির নীমাও অবধারণ কর] যার না। রক্ত মাংসের শরীরে মারুষের এহপ 
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তিতিক্ষা নাউ! তাই আমর! ইহা চিন্তাও করিতে পারি না। তবে কি 

পাগুবগণ মান্থুষ নহেন? মাচুষ ),তবে আদর্শ মনুষ্য! এ সমুদয় আদর্শে 
তীহাবা মনুষ্যসীম! অতিক্রম করিযাছেন। কেমন কবিয়! তাহারা মানুষ 
হইয়াও এমন আদর্শ হইলেন ?--ধর্ম্ের অনুশাসনে। ধর্ম মানিয়া চলিলে 

মান্থষ এইকপ অসম্ভব কাধ্যও সম্ভব করিয়! আদর্শ হইতে পারেন। 

যে পাওবের পরাক্রমে সসাগরা! ধরা বাজনুয় যক্তে আনুগত্য শ্বীকাব পূর্ব্বক 
গ্লীতি-প্রেমে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছে । যাহাদেব ইঙ্গিতে পলকে প্রলয় হইতে 
পারে, ধর্থান্্ববর্তিতায় আজ তাহারা তাহাদেব শক্তিসমুদ্রকে কেন্দ্রীভূত করিয়া 
ধীর স্থির ভাবে কি দুঃসহ যাতন! সহ কবিলেন, তাহ! চিন্তা কবিবাব শক্তিই বা 

আমাদেব কোথায়? রাজ্য এরশ্থ্্য গেল,__ছলন| চাতুরী করিসা শকুনি 
অপহরণ করিল,__তাহ! দেখিয়াও মহারাজ ঘুধিষ্ির ধীব স্থির ভাবে তাহ! সহ 

করিলেন, পাছে তাহার সত্যব্রততায় কোন প্রকারে অধর্থ স্পর্শ করে। 

ধর্থের প্রভাবে তিনি স্থেযু বিগতম্পৃহঃ ভ্ঃখেষু অনুদ্ধিপ্ন মনাঃ!- কোন আঘাত 

নাই__কোন উদ্বেগ নাই__কেবল ধর্পের কোন অঙ্গ হানি না৷ হয়, ইহাই তাহাব 
ধ্যান, জ্ঞান ও চিন্তার বিষয়! কৌরবগণ পাঁওবগণেব ভ্রাভৃ-বিচ্ছেদের বিশেষ 
চেষ্ট। কবিয়াও ব্যর্থমনোবথ হইল এইজন্য যে, তাহার! সকলেই ধর্মান্ুশাসিত, 
ধার্িক এবং ধর্্ার্জন প্রয়াসী। তীাহাদেব একমাত্র লক্ষ্য ধর! বিলাসব্যসন 
বা রাজ্য- এখর্ধা তাহাদের লক্ষীভূত নহে । এরূপ ন! হইলে শ্রীরুষণ তাহাদের 

সুহবদ্ সথা এবং দেবর্ধি নাবদাদি তাহাদেব গুতান্ুধ্যায়ী হইবেন কেন? 
এ জগতে ধর্মই শ্রেষ্ঠ! বাহারা ধর্মমবক্ষা করিয়া চলেন, তাহাদের ইহকাল 

পরকাল হইই হয়! বক্ত, মাংস, হাড়, মজ্জা, মলমৃত্র, কৃমি কীট পূর্ণ এই দেহ 
চিরদিন থাকিবে না। যতই সাবধান হও, যতই রাজৈ্বধধ্যশালী হও, যতই 
বিলাসী হও, যতই আতুথাতু করিয়। ইহাকে রাখিবাব চেষ্টা কর, একদিন 

ইহার ধ্বংস অনিবাধ্য ! “যতন করিলে তৃগ কা্ঠখান, রছে যুগ্র পবিমাণ 1” 
কিন্ত এদেহ থাকিবার নহে! দ্বর্ণকারগণ মুচি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দোগা 

গলাইয়৷ লয়! 'সৌগা! গলান শেষ হইলে তাহাব! মুচি ফেলিয়! দেয় ) তাহাতে 
ভ্ঞার' কোন কাজ হর না। এ দ্বেহও তন্জপ। ভগবানের অভিপ্রার-_এই দেহ 
সুচিত্ে ভগবন্তক্তি' রূপ সোপ! গলাইন্| লঞ্জ। ইহার একমাত্র কার্ধ্য তাহাই! 
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যেশ্মুত্তির_ যেমন আকারের প্রয়োজন তদ্রপ মৃত্তিই গড়িয়া লও । কত শত সহশ্র 
জন্মের কর্মফলে, কত শত সহম্র বার, কত শত সহত্র যন্ত্রণা! ভোগ করিয়াছ, 

ও করিতেছ ; তবুও কি উদ্দাসীন থাকিবে? সমন্প যখন পাইয়াছ, তখন আর 
বিলম্ব করিও না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মূলধনকে অতি বিচক্ষণতার সহিত ব্যবসায়ে 

ক্রমশঃ বন্ধিত কবিতে প্রারেন। যাহাব| নির্বোধ তাহারাই মূলধন খোর়াইয়া 
ভিক্ষুক হুইয়! চিব-যন্ত্রণাী ভোগ কবে। যিনি পূর্ব্ব-জদ্মের স্ুককৃতির ফলে রাজগৃছে 
জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন ; তিনি বদি চতুব হন, তবে উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া 
সৎকম্মাদিব দাবা সেই স্থরুতিকে অতি উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে পারেন। আব 
নির্বোধ হইলে বিলাসব্যসনে মজিয়! মূলধন হারাইয়া গোলোকধাম খেলার ন্তায় 
“সাত চিতে'” পুনঃ নবকে পতিত হয় ! 

মানুষ স্থখ চায় । এবং একমাত্র আপনাকে ভালবাসে । কিন্ত মোহে 

মানুষ ইহাও ভুলিয়! যায়! কাবণ, যদি বাস্তবিকই আমর! স্থখ চাই, তবে 

আমরা ইন্দ্িয়েব বশীভূত না হইয়া বিলাসব্যসনে না মজিয়া, কিসে আমাদের সখ 
হয়, তাহাব অনুসন্ধান কবিব। আমরা দেখিতেছি, বাজপুত্র অত্যুত্ম বসনভূষণ, 

শয্যা ও খাছ্যাদি অতুল ভোগে কালযাপন কবিয়াও দান ও পরোপকাবাদি 
কার্ষ্ে অজন্র অর্থব্যয় করিয়! অনুত্বম ধন্মার্জন করিতেছেন! আর কেহ চুরি 

ডাকাইতি করিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে পাবিতেছে না, হা অর! হা অন্ন! 

কবিয়া চিরজীবন জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে! কেন? কর্মফলে ! 

এক সময়ে বুদ্ধগল্পার নিকটবর্তী কোন বুদ্ধমঠে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ শ্রমণ বা 
সন্ন্যাসী বাস কবিতেন। তীহাব! আহার্য সংস্থান জন্ত জমিতে গমের চাষ 
করিয়াছিলেন। গম পাকিলে তীহারা মাঠে গিরা তাহা কাটিতে লাগিলেন । 

তীহাদেব কাঁটা শেষ হইরাছে এমন সময় বহু দস লগুড় হস্তে তীহাদের প্রতি 
প্রধাবিত হইতেছে দেখিয়া শ্রমণগণ শন্তক্ষেত্র হইতে বেগে পলায়ন করিলেন। 
কেবল একজন শ্রমণ পলায়ন ন! করিয়৷ দীড়াইয়া রহিলেন। দন্থ্যগণ তাহার 

সমীপস্থ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এরূপ ভাবে আগমনের 

কারণ কি? তাহারা বলিল আমর! এই ক্ষেত্রজ শন্ত লুঠন করিয়! লইয়! 

যাইব। তিনি বলিলেন, বেশ তা লইয়া যাও! কিন্ত তোমাদের ছুঃখে আমার 
প্রাণ অত্যস্ত আকুল হই! উঠিয়াছে। তাহাদের দলপতি বলিল, কি ছঃখ? 



সি অপ্সরা ইত হাতা ইহ হইব জাই হিরন ই চারা 

তিনি বলিলেন, জন্মাস্তরে তোমরা কত পাপ করিয়াছিলে, তাহার ইয়ত্ব! নাই। 

কাবণ, এ জন্মে তোমবা আপনাদেব ভরণপোষণের জন্ত কত ক পাইতেছ, 
এজন্ত তোমরা নরহত্যা করিতেও কুষ্ঠিত মহ। এ জন্মে তোমাদের এই হইতেছে, 
লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যে অতুল পাপ করিতেছ, তজ্জন্ত পবজন্মে 
তোমাদের যে কি ভীষণ কষ্ট হইবে, খাগ্য না পাইয়া তোমরা যে কি অচিস্তনীয় 

দ্বারুণ হক্ত্রণ| ভোগ করিবে, তাহা ভাবিয়া আমি জাকুল হইতেছি 
ক্ষণৃমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তবণে নৌকা !-_এই সঙ্জন 

সন্ন্যাসী বৌদ্ধ শ্রমণের ক্ষপমাত্র সঙ্গলাতে দক্থ্য-দলপতি তাহার অপূর্ব কথা 
শুনিয়া কিয়ৎকাল স্তপ্ভিত হইয়া রহিল! পরে সদলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহার 

শিশ্যত্ব গ্রহণ কবিল। এবং দস্থ্যবৃত্তি পবিত্যাগ পূর্বক মঠের ক্ষেত্র সমূহ চাষ 
করিল্া শ্রমণদিগেব সেবা করিতে লাগিল। ইহাই ধর্ম-_ইহাই আত্মমুখ ! 
এ জদ্মে চুরি ডাকাইতি, জাল জুয়াচুবি কবিয়া লোকেব মাথায় বাড়ি দিয়া 

উদরান্নের সংস্থান করিলে প্ররুত সুখ হয়না । আমাকে সুখী করিতে হইলে 
পরজন্মের কথা ভাবিতে হইবে । আমি যে অবস্থায় আছি, পরজন্মে যাহাতে 

তাহা হইতে উন্নত হইতে পাবি, তাাব চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টা কেবল 
ধর্ম! ধর্ম আশ্রয় কবিলে এজন্মে আমি যে অবস্থায় থাকি না কেন, আমার 

সন্তোষ ন& হইবে না। আমি সর্বাবস্থাতেই ভগবানেব খেল! দেখিয়া! আমন 
লাভ করিব। প্লেই আনন্দই আমাব এ জন্মের সুখ ও পবজন্মের সুখ-সেতু ! 

এ জন্মে আমি যেমন হীন অবস্থাতেই থাকি না কেন, পবোপকাব, দয়া, 
দানাদি কার্য আমাব শবীর দ্বাবাই সম্পন্ন করিতে পারি। ইহাই আমার 
মূলধন। এই মূলধন ভগবন্তক্তিরূপ ব্যবসায়ে নিয়োগ করিলে অচিরেই অতুল 
ধনী হওয়া যায়। 

আবার এই সংসারে ধর্্লাভ যেমন ছরহ, তেমনই সুলভ ! হুরহ এইজন্য 

বলিতেছি যে, ঠিক ঠিক সংদাবী হওয়! চাই। গৃহস্থ-ধর্ম্ম স্ববাপেক্ষ। কঠিন। 
খবিগণ বলিয়াছেন £_ 

|] র্ 

যন্মাৎ এয়োহুপ্যাশ্রমিণে! জ্ঞানেনান্সেন চাম্বহুম্। 

গৃহস্থেনৈব ধাধ্যস্তে তন্রাজ্ড্যেষ্ঠাশ্রদো গৃহী ॥ 
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স সন্ধ্যার্ধ্যঃ প্রযত্রেন খর্গমক্ষয়মিচ্ছত। | 

স্থখঞ্জেহেচ্ছতা নিত্যং যোঁহ্ধার্ষ্যো! ভূর্বলেন্দিয়ৈঃ ॥ 

ব্রহ্মচারী, বাদপ্রস্থী ও ভিক্ষু এই তিন জশ্রমীকেই গৃহস্থগণ প্রতিদিন বৈদিক- 

জ্ঞান ও অন্নদানে রক্ষা! করেন, সেইজন্ত গ্ৃহস্থই অন্ত সকল জশ্রমঘাসী অপেক্ষা 

'শরেষ্ঠ। 

ধিনি পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ ও ইহলোকে স্থখ বাঙ্ কর়েন। তিনি সতত 

গ্রধত্ণ সহকারে এই গৃহস্থা শ্রমে গৃহীব কর্তব্য পাঁলন করিবেন। কিন্ত, আহার! 
ইজ্জিক্স আঅহস্মঘম্মে অগ্পান্্রগ, ভাহাল্লা এ আশ্রমেল 

শস্ন্ঘোগী নহে । ৃ 
অতএব গৃহীব কর্তব্য কি তাহা! অবধাবণ ককন ) গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী 

এবং সন্যাসীবও গুরু । ইন্দ্রিয় সংযম ফবিতে না পারিলে গৃহী হওয়া যায় 

না কাবণ, গৃহীকে অনেক লোকের পহিত ব্যবহার ফবিতে হয়। তাহাতে 

ইন্জিয়ের প্রলোভনকব অনেক জিনিসই থাকে । অন্ত তিন আশ্রমী ব্যক্তি 

নিঃসঙ্গ হইয়া বন জঙ্গল ঘ! পাহাড় পর্বাতের গুহায় ধ্যান ধারণায় কালযাপন 

কবিতে পারেন। কিন্তু গৃহী নিঃসঙ্গ হইতে পান্সেন না। সর্বদাই তাহাকে 

্্ীপুরুষেব গহিত বহু কার্যে একত্র অবস্থান করিতে হয়। এজন্ত গৃহীব 

সংযম সর্বাগ্রে প্রয়োজন ও কর্তব্য । ধন্দমীচৰপে মনোযোগী না হইলে সংষম 

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পার! যায় না। ধর্মই সর্ব উচ্চৃত্খলতার নিয়ামক | 

ধর্মকে কেন্দ্র কবিয়া গৃহী তাহার নর্ধ কর্তব্য পালন কল্পেন। ধর্মভষ্ট হইলে 

গৃহীর সর্বনাশ হয়। তাহার দ্নেহ মন ধন প্রাণ কলুষিত হয়। ধর্ম আশ্রয় 

করিয়া! সর্বব কর্তব্য-পালন-তৎপব হুই়! গৃহী যেমন সর্ব্ব আশ্রমীব শ্রেষ্ঠ হয়েন। 

তন্দপ ধর্ম-ত্রষ্ট হইলে পাপিষ্েন্বও চূড়ামণি হইয়া উঠে। সেই যে তাহার 

পতন; সে পতনের স্তায় হাড়ভাঙ্গ! সর্ধনাশকর পতন আর নাই! তাহাৰ 

অন্ম-জন্মার্জিত যে পুণ্য, তাহ! নিঃশেষে ক্ষর প্রাপ্ত হুইয়া তাহাকে গভীর 

পাপপক্কে নিমগ্ন করে। এইজন্য বীব সাধনার ক্ষেত্র গৃহ । কারণ, গৃহ ইন্দ্রিয় 

প্রলোভনেব বহুবিধ উপকরণে পূর্ণ। ইহাদিগকে ঠেলিয়া রাখিয়া আত্ম-কর্তব্য 

সম্পাদন করিতে হইবে। 
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মহ/কবি কালিদাস বলিয়াছেন £- 

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ। 

বিকারের বন্ত সম্মুখে থাকিলেও বাহাদেগ চিত্তবিকাব উপস্থিত না হয়, 
প্রকৃতপক্ষে তাহারাই ধীমান্। 

শ্ীশ্রীরামরুঞ। পবমহংসদেব বঙগিয়াছেন ;--যে ঘরে বিকারে বোগী, সেই 
ঘরেই জলের জালা, আর আচার ! 

গৃহীকে এমন সশন্ায় দিন কাটাতে হয়। এত সাবধান হইয়া! চলিতে 
হয়। বিনি এইসব পবীক্ষান়্ উত্তীর্ণ হয়েন, তিনিই প্রকৃত গৃহী। 

পাঁওবগণ ধশ্মপবায়ণ, ধর্ম্ভাবে সংযত । দেব দ্বিজে ভক্তি-পবায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ 

স্থুতবাং আদর্শ গ্হী। এজন্ত ধর ভগবান্ তাহাদেব সহায়। স্হাদেব ইহকাল 
পরকাল ন্থখশান্তিময় । ধন্দমাচরণ ও ভগবৎ রতির জন্ত কাহার! বিকাব শন্ত এবং 

সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন ! যাহাদের বাঁজ্য-_পরশ্বধ্য-_বিলাসব্যসন তৃষ্ণ| নাই, 
ত।হাদের অস্থখেব কাবণও নাই। কাবণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ 

মাৎসর্্যাদি উত্ত্িয় লালসাই অনন্ত হঃখেব মূল। এজন্য পাওবগণ জিতেন্দ্রি। 

পক্ষান্তরে কৌববগণ ধর্ম বর্জিত, তজ্জন্য কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি 

ইন্ত্রিয়লালস! জর্জবিত। ধন্ম না থাকিলে কর্তব্যও নাই। কর্তব্য-ত্রষ্ট হইলে 
মান্ধষেব অনন্ত নবক অনিবার্য! কাবণ যে ধর্মত্ি্ট সে নব-পিশাচ। 

তাহার্দের ইহকাল পরকাল অনন্ত পাপ পুর্ণ অনন্ত নবকেব আকব। এই 
পাঁপ যতই পুজীভূত হয়, ততই দুবুর্বদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। কালই হস্ত 

প্রসারিত করিয়া ক্রোড়ে টানিবার.জন্য দুর্র্বদ্ধি পে উদর হন। কৌববগণেব 
কাল সমীপাগত, তাই নান! ছুক্ষিয়ার মোহে তাহারা অন্ধ। ছুক্ষিয়াশীল 

ব্যক্তিগণ অহনিশ নানা তয়ে আকুল। যাহাদেব ধর্মে ভয় নাই, ভগবানে 

বিশ্বাস নাই, তাহাদিগের ইহ জন্মে চুশ্চিন্তা হুঃশঙ্কাবপ অনস্ত যন্ত্রণা, পরকালে 
ঘোর ছুপ্রিক়্াব ফলস্বরূপ মর্খ্ভেদী অকথ্য অচিস্ত্য অসহা অনস্ত নরক ! 

কাবণ ভগঘান' মানুষকে বিবেক দিয়াছেন, ভাল মন্দ বিচাবের শক্তি দিয়াছেন। 

যে' বিবেক বশে সংযত হইয়া ভাল কাজ কবে, সে ভাল ফল পায়, যে 

মোহসুগ্ধ হইয়া! বিবেকের নিষেধ অগ্রাহ কবিয়া হক্ার্য্য করে, সে মন্দ ফলই পায়। 
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কর্মই স্থখ দুঃখের বিধাত|। কর্মীনুধারী ফলই অদৃষ্টলিপি! যে আপনাকে 
ভালবাসে, আপনার সুখ চায়, সে সংযত হইয়া বিবেকেব বশে ধর্মাচয়ণ 

করে। ধঙ্মাচবণই যে আত্মস্থখ, মৃঢ়গণ তাহা ভুলিয়। যায়। তাহার! 
আত্মস্গুথের মোহে অবধন্থাচরণ করিয়া আত্ম-সর্বনাশই কবিক্বা! বসে। ধর্মাচরশে 

দেহ মনঃপ্রাণ পরম ন্মুখে পুলকিত হয়। মানুষে অন্ুসন্ধের স্থুখ ইহুকালেই 
সীমাবদ্ধ নহে» _নুথান্বেষণ কালে ইহাই স্মবণ রাখা কর্তব্য। মাংস খাইলেই 
দেহের পুষ্টি বা সুখ হয় না। তাহা জীর্ণ করিবার সামর্থ্য আছে কিন! অগ্রে 

তাহাই চিন্ত। কর কর্তব্য। অনেকে লোভের বশীভূত হইয়! নিমন্ত্রণ রক্ষা 
করিতে গিয়া প্রচুব “পলোয়৷ কালিয়া কোপ্তা” খাইয়। অচিবেই বিহ্চিকায 
আক্রান্ত হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবলীল! সাঙ্গ কবে !-_অনায়াস লভ্য বলিরা 

ভাল মন্দ বিচার না করিয়্াই তাহা! উদবস্থ করার যাহ! ফল, তাহা ফলিবেই। 

সেইজন্য বলিতেছিলাম, হজম কখিতে পারিবে কি না, তাহ। বিচার কর! অগ্রে 

কর্তব্য । এই প্রকাব নিমন্ত্রণ ৭।ওয়া অধশ্ম। এজন্য তাহার ফল লাভও সঙ্গে 

সঙ্গে ঘটে। প্রত্যেক ইক্ক্রিষেব তৃপ্তি সাধন কামনায় প্রলুব্ধ হইলে অগ্রে 
তাহার বিচাব কব কর্তব্য । তাহাকে নিজ বশে রাধিকা! কার্য করিতে হইৰে। 
তুমি তাহাব বশীন্নুত হইলেই তোমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। আর, তাহার 
কবলে পড়িলেই তোমার সর্বনাশ ; তোমার ইহকাল পরকালের স্ত্রথ 

চিবকালের অন্ত অন্তহিত হইবে। আবও ভাবা উচিত, স্থুখ তোমার এ জনম্মেব 

নহে; পর পর জন্মেব জন্য সম্বল সংগ্রহ করিতে হইবে। এই যে, তোমার 

- আত্মীয় স্বজন, এই যে তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দারা, স্ৃতান্ৃত, কেহই 
তোমার কেহ নহে। কর্খববশে তুমি ইহাদিগের নিকট যে পবিমাণ খণী 
ছিলে, সেই খণ পবিশোধ করিতে আসিয়াছ। সকলের প্রতি তোমার যথা- 

কর্তব্য, কর্তব্য পালন করিয়া আত্মন্ুখ-সম্বল চিন্তা করিতে হইবে। ইহার! 
যে তোমাব কেহই নন, একমাত্র ভগবান্ই ঘে তোমাৰ আপনার জন, সর্ববদ| ইহাই 

ধারণা কবিতে হইবে। দেখ নাই কি, যখন তুমি পীড়িত হও, তোমার শরীরে 
অসহ্া যাতন| উপস্থিত হয়, তখন কেহ কি তোমার সেই হন্ত্রণার অংশ লইতে 

পারে? তাহা তোমাকেই ভোগ করিতে হয় ! 
ধর্দাচাবীদিগেব সহনশীলতা অত্যন্ত অধিক। তীহার! হঃখ বন্ত্রণাকে 

[২৮] 
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তাহাদের ধর্মেরই অঙ্গীভৃত করিয়া লয়েন। তাহাকে ভগবানেৰ দান বলিয়া 
আদরে গ্রহণ করেন। প্রহলাদ অশেষ বন্ত্রণ৷ পাইয়াও ভগবানকে ভুলেন নাই। 
বরং সেই অসীম ছুঃখ যন্ত্রণাব ভিতর ভগবানের করুণ প্রত্যক্ষের আশান 

সাগ্রছে প্রতীক্ষা করিতেন। ভগবানও নিশ্চিন্ত থাকেন না। তক্ত পরীক্ষার 

যন্ত্রণার মধ্যস্থলে আপনি আসিয়া পয্মান্তৃত দেহ পাতিয়া অবস্থান করেন। 

ধর্মাচারিণী কফঃৈক-প্রাণা| কৃষসথী দ্রৌপদী অসীম দুঃখে কষ স্মরণ করিলে 
তিনি ভক্ত হঃখে আম্ম-সম্ববণ কবিতে পাবেন নাই । আর, ভক্ত সেই বিপদ- 

সাগরে একবার তাহার 'করুণা-কণার সন্ধান পাইলে পুনঃপুনঃ সেইরূপ বিপদই 
টান! উদ্দেশ আবার সেই করুণাময়েব করুণপাব পরিচয় পাইবেন । এজন্ত তিনি 
একাস্ত মনঃপ্রাণে সেই সব বিপদকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত অহনিশ প্রস্তুত 

থাকেন। দীকণ হুঃথে যে অতুল স্থুখেব সন্ধান পান, তাহার নেশা তিনি 

ভুলিতে পারেন না। তাই হুঃখকে তিনি অতুল সুখেব নিদান জানিয়! আনন্দে 

অঙ্গের ভূষণ করিয়! লয়েন। ম্থৃতবাং ভয় তাহাদিগকে ভয় দ্েখাইতে পারে না ঃ 
বিপদ তীহাদ্দিগকে অভিভূত কবিতে পারে না। তাহার মধ্যস্থলে তাহাব! ভর়ং 
ভয়ানাং, ভীষণং ভীষণানাং- _-আনন্দ-প্রতিম মৃত্তি দর্শন কবিয়! গ্রীতি-প্রেমে বিহ্বল 
হুইয়া পড়েন। এজন্ত পাওবগণ অক্লান্তমনে শ্রীহরি স্মরণ করিয়া বন গমন 
করিলেন। | 

পাগুবগণ সন্ন্যাসীব-বেশে বনে গমন কবিলেন। সঙ্গে পুবোহিত মহর্ষি ধৌত 
ও পাগুবগণেব অনুরাগী ধর্শাপরায়ণ বহুবাক্তিও তাহাদের সহিত গমন করিতে 

লাগিলেন। মহাবাঞ যুধিষ্ঠিরের বহু অনুনয় বিনয়েও তাহার! তাহাদেক্স সঙ্গ পরি- 

ত্যাগ করিলেন না; অধিকন্তু, পরিচধ্যায় তাহাদের তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন । 
পবিশেষে ধর্মরাজ যুধিঠিব ধন্মাচবণের যুক্তি দেখাইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে 
শীস্ত করিয়া ত্ব শ্ব গৃহে পাঠাইয়! দিলেন। 

এদিকে পাগুবগণেব বন গমনের সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে সঙ্গে 

লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া পাণুবগণ অত্যন্ত 
আগ্রহে অভ্যর্থনা ধরত আনন্দ লাভ করিলেন । ভ্রৌপদী তাহাকে দেখিয়া 

কাদিরা আকুল হইলেন | বলিলেন হে ক্ক্চ! আমি কৃষ্ণসখী, পাও্বগণের 

সহধর্মিণী, মহারাজ ফ্রপদেব পুী হটয়াও.অনাথা ! ছুরাস্থা ছুঃশাসন রজন্যল! 



[ দ্বাবকালীলা ! বনবাস। ১ ২১৯ 

অবস্থায় বলপূর্ব্বক কৌরব সভায় আনয়ন করিয়া! আমার যে প্রকার অপমানিতা। ও 

মর্ঘ্ব্দনা প্রদান করিয়াছে, তোমাকে ভিন্ন তাহা! জানাইবার আমার আর দ্বিতীয় 
ব্যক্তি নাই। আমাকে সেইপ্রকার ভীষণ বিপর] দর্শন করিয়াও এক একটী 

ইন্্তুল্য পাণডব, কেহ কোন প্রকারেই আমায় রক্ষা কবিবার কোন প্রয়াসই 
করেন নাই। কৌরব সড়ায় পুজ্যগণের সমক্ষে আমার বস্ত্র হরণ করিরা জজ্জা- 
হানির যে ভীষণ মর্দমবেদনা দিয়াছে তাহা আমি আর বলিতে পাবি না। তাহা 
মনে হইলেই ত্রাসে আমার কণ্ঠ শুফ ও রোধ হইয়! যায়! হে ক্ক্চ! 
আমার এ জীবনে ধিক! এমন ঘ্বণিত জীবন লইক্স! বাচিয়৷ থাকাও বিড়ম্বনা! বলিয়া 

মনে করি। তুমিও এমন নিষ্টব, যে সে সময় দর্শন দিয়া আমায় রক্ষা করা কর্তব্য 

বলিয়া মনে কর নাই। ধাহাদেব দৃষ্টিপাতেই কর্ণ, ছুঃশাসন ও হুর্যোধনের নায় 

শত শত পাপাত্ম! ভম্বীভূত হইয়! যায়, তাহারা যদি তেমন ভীষণ বিপদে আমাকে 

রক্ষা না করেন, তবে আমি আঁব নারীব সম্মান লইয়া কেমন কবিয়া জীবিত 

থাকিব? কোন সময় আমাব আবার কোন বিপদ উপস্থিত হয় তাহা ত বলিতে 

পাবি না; তখন তোমার্দের উপর নির্ভবও ত করিতে পাবি না। অতএব সম্মান 

থাকিতে থাকিতে এ প্রাণ নাশ কবাই শ্রেয়ঃ বলিয়! বিবেচনা করি। ইহা 
বলিয়াই তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। আপনার জনে দেখিলে শোক সিন্ধু 

এমনই করিয়াই উথলিয়া উঠে। আবার যাহাকে মনঃপ্রাণ দিয়! ভালবাসা যায়, 
তাহাকে দেখিলে যে কি হয়, তাহা বল! যায় ন। কিন্তু প্রীকুষ্ণকে ধাহাবা 

সর্ব-শক্তিমান্ বলিয়৷ জানেন, যিনি উচ্ছা করিলে মুহুর্তে বিপদ সমুদ্র অস্তহিত 
হয়, তাহাকে আপনার জনরূপে পাইয়াও যে অচিস্তনীর কষ্ট ভোগ হেতু 
অভিমান, তাহার বুঝি সীম! নাই । 

শ্রীকষ্ণ বলিলেন সখি ! সে জন্ত পাপিষ্ঠগণেব প্রতি তোমার ক্রোধের কাবণ 
নিশ্চই আছে, কিন্ত তজ্জন্য পাগুবগণের উপর অভিমান করিও না। মহারাজ 
যুধিষ্ঠির তখন ধর্মমসংঘত ছিলেন। তুমি যেমন রোদন কবিতেছ, অশ্রজলে তোমার 
বক্ষঃ ভাসিয়! যাইতেছে, তন্দরপ সেই সমুদয় পাপাত্মাদিগেব ভাধ্যাসমূহও রণক্ষেত্রে 
তাহাদিগের ছিন্ন সুও দর্শন করিয়া ছুঃসহ শোকানলে চিরদগ্ধ হইবে। পাঁওবগণ 

কখনই তোমাকে উপেক্ষা! করেন নাই। তুমি তাহাদিগের অতীব প্রিয়তমা । 
তোমাক উপর অত্যাচার নিরীক্ষণ করেয়াও তাহারা বে তুকীন্ভাব অবলম্বন 



হহও জীকফ্চ। [ দ্বারকষাল্সীল! ] 

করিয়াছিলেন, তাহা কেবল ধর রক্ষার জন্য । তুমি ধর্নপরায়ণ! রাজলক্ষ্ী ; তুমি 
অবশ্ঠই তাহাদিগের এ ধর্মাচরণ অবগত আছ। এবং একমাত্র তুমিই তীহা- 
দিগকে ধর্মপথে অবিচলিত থাকিতে সহায়তা করিয়া আসিতেছ। অতএব, 

তোমার অভিমান বা ছুঃখের কোন কারণ নাই। তোমার কেশম্পর্শ করিয়া 
পাষণ্ড ছুঃশাসন এখনও যে জীবিত আছে, তাহা কেবল তোমাব মর্শন্তদ যাতনার 

ভীষণ প্রতিশোধেব আদর্শ দণ্ড গ্রহণের অন্ত! সখি! চিন্তিত হইও না। 

অতঃপর আমি সর্ধদাই তোমাদেব সহিত অবস্থান কবিব। বিপদ উপস্থিত 
হইলে ম্মরণ মাত্রেই অঃমার দর্শন পাইবে । মহাবাজ যুধিষ্টিব এখন তীর্থ ভ্রমণ 
প্রয়াসী। তাহার সহিত তীরে গবম পবিত্র ধূলিকণ! ও সলিলে দেহ মন পবিত্ব 
ও বমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ কর। 

আমি এখন সুভদ্রাকে লইয়! দ্বাবকায় গমন কবিতেছি। রাজ! ভ্রপদ, ধৃষ্যা় 

প্রভৃতিও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কবিতেছেন । তোমার্দিগকে সাদর সম্ভাষণ কবিয়া 

আমি গমন করিতেছি । ধর্ম তোমাদের মঙ্গল ককন। 

ইহা! বলিয়া শ্রীকঞ্চ পাগুবগণকে যথাযোগ্য অভিভাষণ করিয়! প্রস্থান 

করিলেন। 

ভিদ্ভতে হুদয়গ্রন্থি শ্চিগ্ঘন্তে সর্ববসংশয়াঃ ৷ 
ক্ীয়ন্তে চাশ্য কণ্মানি তন্মিন দৃষ্টে পরাবরে । 

যে পরাৎপরের দর্শনে হৃদয়গ্রস্থি অর্থাৎ মায়াজাল দূরীভূত, সর্বব সংশয় ছিন্ন, 
সর্বপ্রকার প্রারন্ধ ও অপ্রারন্ধ কর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই সর্বেশ্বর ভূততাবন হরিকে 
নিত্য দর্শন কবিয়াও পাগুবদ্দিগের এ ছুর্গতির অবসান হইতেছে না কেন? 

সাধারণ বুদ্ধিতে এই প্রশ্নই আসে। কিন্তু পাগুবগণ অসাধারণ ! তীহাবা যেমন 
অসাধারণ, তাহাদের কার্যও তেমনই অসাধারণ ! সুহৃদ সখা আত্বীয়রূপে ককে 
যে সম্ভোগ» সে সম্ভোগে তাহাদের তেমন তৃপ্তি হয় না, যেমন তৃত্তি বিপদে ! 

বিপদে তাহারা, তীহানূক হদর সর্বান্য দিয়া আকুল আহ্বানে চক্ষের জলে দীনাতি 
দীন ভাবে লাত করিরা যে আনন্দ পান, সে আনন্দের সহিত বুঝি তাহা! তুলর্নীয় 
নহৈ') তাই ধর্্মাচারী ধর্টীপরারণ পাঁওবগণ তীহীকে "সভোগ করিতে বিপাই 
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কামনা করেন॥ বিপদের সময় তীহাব কার্য, তাহাব আবির্ভাব দর্শনের আগ্রহ 

আকাক্ষা তাহাদিগকে সততই তন্ময় করিয়া রাখে! এই অন্তাই মহীয়সী বুত্তী 
বলিয়াছিলেন, “কৃষ্ণ ! আমার্দিগকে বিপদ দাও, যে বিপদে সর্ধদাই তোমাফে 
স্মরণ কবিতে পারি।” মহাভক্ত প্রহলাদার্দি এই বিপদ মাহাত্ম্য অবগত ছিলেন। 

বিপদ যতই ঘনীভূত দৃীভুত হইত, বিপদতারণ হনি-স্মরণ-শরণও ততই তীহা- 
দিগকে আকর্ষণ করিয়া আনন্দ দান করিতেন! সে অনুভূতি, সে পরমানন্দ, 

সে প্ররেমাশ্রু, মে আগ্রহ আকাঙ্ঞা বর্ণন করিবে কে? সে বিপদে যে কত সুখ, 

কত নির্ভরতা, কত নির্ভীকতা, তাহা পরিমাপ কবিবাব সাধ্য কাহাব ? আবার 
বিপদে যেমন দৃঢতা আসে, যেমন কর্ধশক্তি, উদ্যম, অধ্যবসায় জাগে, বিচার 

বিবেচনা, চিন্তা ও সংকল্প মার্জিত ও দৃড়ীভূত হয়, তেমন আর কিছুতেই নহে। 
আবার তাহাদিগকে যে মহত্তম কর্ম্েব জন্ত প্রস্তত কর! হইতেছে, যে ভীষণাতি 

ভীষণ কর্তব্যের সন্মুতখীন করা হইনতছে, তাহাব শিক্ষা ও পরীক্ষাও তদনুরূপ ! 
পাওবগণ হরিপবায়ণ 1__তীহাতেই সর্বস্ব অর্পণ কবিয়! তাহার ইচ্ছাতেই 

চালিত হইতেছেন। স্থৃতরাং তীহাদেব বলিয়া কিছু নাই। হাহাদের তাহা নাই, 
তাহাদেব আসক্তি ব| উদ্বেগও নাই । তাহার! সেহালার মত ম্োতের অন্ধুকূলেই 
গমন কবেন। 

পাগডবগণ বনে বনে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ কবিয়া! বেড়াইতেছেন। রাজপুক্র-__ 
মহামহীয়ান্_ শক্তিশালী হইর়! দীনহীন বেশে অতি ক্ৃচ্ছতায় কাল যাপন করিতে- 

ছেন। এদিকে পাষণ্ড হূর্যোধন কর্ণারদির সহিত মন্ত্রণ! কবিয়া তাহাদিগকে 

গভীর হইতে গভীরতম বিপদে ফেলিবাব কত কৌশলই অবলম্বন করিতেছে ! 
এক দিবস মহধি ছূর্্বাসা দশ সহস্র শিষ্য লইয়া ছূর্য্যোধনের আবাসে উপস্থিত 

হইয়া অন্নপ্রার্থী হইলে মহাসমারোহে তাহাদের জন্ত অন্ন প্রস্তত হইতে লাগিল। 
তাহাবা আহার করিয়! পবিতৃপ্ত হইলেন। এইরপে ছর্বাসা! যখন তখন স্ষধার্ত 

বলিয়া ভোজনার্থী হইয়া আগমন কবিতে লাগিলেন। হূর্য্যোধন অভিশাপের ভয়ে 
সশিষায দুরবযাসার জন্ত সর্বদাই আহার প্রস্তুত কবিয়া রাখিতে আদেশ করিল। 
মহ্ধি বাত্রি ছুই প্রহরেও আসিয়া অন্ন প্রার্থনা কবিতেন। যখন দেখিলেন কোন 
সময়েই াহায় প্রীর্ঘনী বিফল হুইল না, তখন তিনি সন্ধট হইর! হুর্য্োধনকে বর 
প্রার্থনা কর্িতে' বর্িলেন।- তাহ! গুদিয়া কর্ণের পরাধে ছত্যোধন বলিল, যি 



২২২ ভীক। [ দ্বারকালীল! ] 
হিট রগ রড 

আমার প্রতি সন্তষ্ট হঈয়া থাকেন, তবে ক্কপাপূর্ব্বক কুলশ্রেঠ বয়োজোঠ যুধিঠিরের 
নিকট গমন করিয়া দশ সহমত শিষ্ব সহিত তাহার আতিথ্য গ্রহণ করুন। তিনি 
বলিলেন, তোমার প্রীতির জন্ত আমি তাহাই করিব ! 

তাহা শুনিয়া কর্ণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে ছূর্য্যোধনকে বলিল, 

মহারাজ! এবার আর পাওবগণের নিস্তার নাই। তাহার! ত এখন ডিথান্নী। 
দশ সহত্র শিষ্ঠ সহিত দূর্ববাসার আতিথ্য সকার করিবার তাহাদেব কিছুই নাই। 
স্তরাং মুনির শাপে তাহাবা সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে। 

যাহা হউক, একদিন হূর্বাসা দশ সহশ্র শিষ্য সহিত বনবাসী পাগওবগণের 

কুটায়ে উপস্থিত হুইয়! বলিলেন, আমরা জলাশয়ে দ্লান করিয়া আসি, আমাদের 
অন্ত অন প্রস্তুত করাও ! ধর্্মর[জ যুধিষ্ঠির দূর হইতে ছুর্বাসাকে দর্শন করিয়! 
যথাবিহিত সম্মান সহকারে তুহাব অভার্থনা করিলেন, এবং অতি আগ্রহ ও 

মহাসমদরে তীহাদ্দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সত্বর আগমন করিতে অস্থরোধ 
করিলেন। 

রাজলগ্ষমী দ্রৌপদী সেদিন সর্বশেষে ভোজন করিয়াছেন। দ্রৌপদীর ভোজ- 
নের অগ্রে যত সহশ্র লোকই আস্মক না কেন, অন্নের অভাব হইত না। কিন্ত 

দ্রৌপদীর ভোজন শেষ হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মহারাজ যুধিত্ির 
জানিতেন না যে, দ্রৌপদী ভোজন করিয়াছেন! তাই তিনি অতি সমাদরে 

তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন । কিন্তু দ্রৌপদী যখন গুনিলেন যে মহারাজ 

তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তখন অভিশাপের ভন্নে ভ্রৌপদী অতান্ত 
চিন্তাকুল! হুইয়া উঠিলেন। ভয়ে তাহার সর্ধাঙ্গ কীপিতে লাগিল! তাহার 
ভোজন সমাপনের কথাও মহাবাজকে জানাইতে পারিলেন না। যখন দেখিলেন 
ভীষণ বিপদ সমুদ্রে তিনি পাগবগণকে নিমগ্ন করিয়াছেন, তখন হাদয় সর্বদ্য 

অর্পণ করিয়া বিপদ-ভঞ্জন শ্রীকষের স্তভব করিতে লাগিলেন । হুই চক্ষেয় বারি- 

ধারায় তাহার হৃদয় প্লাবিত হই! যাইতে লাগিল! তিনি বজিতে লাগিলেন, _ 
হে গোবিন্দ! হে প্রণতার্তিনাশন ! হে মুকুন্দ ! হে মাধব! হে নীলোৎপলহাম ! 

হে প্মারুণেক্ষণ ! হে পীতান্বর ! হে কোন্তভতূষণ! হে গোপাল ! হে গল়াৎপর 
হে শরণাগতবৎসল ! হোপুরাণপুরুষ। হে প্রাণ! হে সর্বসাক্ষিন্! হে বরণ্যে! 
হে বর্ম! হে অনন্ত! হেবিশ্বাত্মন্! তোমাকে আমি কোটী কোটী নমস্কার 
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করি। ₹ পা করির! আমাকে রক্ষা কর। তুমিই জাদি ও অন্ত, তুমিই সকল 
ভূতের আশ্রর, তুমিই পরতর জ্যোতিঃ, তুমিই সর্ব্বতোমুখ, তুমিই সকলের বীজ 
ও সকলের নিধান ) তুমি যাহাকে রক্ষা কব, তাহাব আর কোন তয়ই থাকে ন। 

হে মহাবাহো! | হে জগন্নাথ! হে দেবকীনন্দন | তুমি পূর্বে যেমন সভামধ্যে 
ইষ্ট ছঃশাসন হইতে আমাকে বক্ষ! করিয়াছিলে, আজ সেইরূপ এই সঙ্কট হইতে 

পরিত্রাণ কর। আজ তোমার অতি প্রিক্ন পাওবগণ খোর বিপন্ন! এ মহাসম্বটে 

তুমি ভিন্ন আর আমাদেব অন্তগতি নাই । আমাদিগকে সংহারই যদি তোমা 

ইচ্ছা হয়, তবে তোমার ইচ্ছাই পুর্ণ হউক। হে সর্বজ্ঞ ! সর্বাস্তর্যামিন | আজ বে 
পাণুবগণ কি ভীষণ বিপদে পড়িয়াছেন তাহা! তোমার অবিদিত নাই ! আমিই 
এই সর্বনাশেব মুল! আমি ভোজন না কৰিলে এমন বিপদ ঘটিত না ।' আমিই 

পাগুব্গণেব এ সর্বনাশেব হেতু হুঈলাম এজন্ত আমাব মনঃপ্রাণ অত্যন্ত কাতর 
হইয়াছে! হে সখা। হে সঙ্কটনাশন ! হে নবঘনশ্থামস্থন্দব ! হে ব্রজেজনন্দন ! 
হে সর্বজনপ্রিয় ! হে ব্রজাঙ্গনা-মনচোব ! হে রাধিকা-প্রাণবল্পভ ! হে রুষ্পিণীরমণ ! 

এই ঘোব বিপদে পাগুবগণকে বক্ষা কর, বক্ষ! কর, বক্ষা! কর। 

ইহ] বলিয়৷ ভ্রুপদনন্দিনী অতিশয় কাতব হইয়৷ নীরবে অশ্রামোচন করিতে 
লাগিলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হবি পাওবগণেব ভীষণ বিপদ অবগত হইয়! পার্খব- 

শায়িনী রুঝ্িণীকে পবিত্যাগ পূর্বক তৎক্ষণাৎ পাওব কুটাবে আবিভূর্ত হইলেন। 
দ্রৌপদী সহসা তাহাকে নিবীক্ষণ করিয়! শোক পরিত্যাগ পূর্বক আনন 

উৎফুল্ল হইয়া সসন্ত্রমে তাহার অভ্যর্থনা কবিলেন। এবং অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত 

হইয়া ছূর্ব্বালার দশ সহত্র শিষ্যসহ আগমন ও ভোজনাকাজ্ষা নিবেদন করিলে 
তিনি বলিলেন, হে ভ্রৌপদি! আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়্াছি, অগ্রে আমাকে 
ভোজ্য প্রদান কর; তাহাব পর অন্ত কর্ম করিও । 

তাহ শুনিয়া তিনি বলিলেন হে দেব! আমার ভোজন পর্যান্ত হৃর্যযদত্ত স্বালী' 

অল্নে পরিপূর্ণ থাকে, কিন্ত আজ আমি ভোজন করিয়াছি, এখন ত আর কিছুই 

অবশিষ্ট নাই। 

ত্রৌপ্দীর কথ গুনিয়! গ্রীকুঞ্ণ বলিলেন, হে রাজমলিনি ! আমি ক্ষুধার অতান্ত 
কাতর হুইয়াছি, এসময় তোমার পবিহাস কর! কর্তব্য নছে। তুমি লীঘ্র গিয়া 

সেই স্থালী লইননা আসিয়া আমার দেখাও । 
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দ্রৌপদী কৃষেব এই প্রকার ক্ষুধার্ত ভাব দেখিয়! কিংকর্তবাবিমূঢ়া হইলেন । 
তাঁবিলেন, ইহা! যে আবার বিপদের উপব বিপদ ! সপিদ্থয দুর্্বাসার ক্ষুধ! নিবারণের 

জন্ত ধাহাকে আহ্বান করিলাম, তিনিই আবার ক্ষুধায়-_বিষম ক্ষুধায় অস্থির | 

স্বয়মসিন্ধং কুতো৷ সিদ্ধ? িনি নিজেই ক্ষুধায় অস্থিব, তিনি কেমন কবিয়া আমা- 
'দিগকে ছর্বাসার এই ক্ষুধারূপ বিপদ হইতে রক্ষ! করিবেন ? সহসা যেন তাহার 

চমক ভাঙ্গিল! তিনি ভাবিলেন, ছি ছি! আমি কি ভাবিতেছি! বিনি বিশ্বাস্মা 
সর্বশক্তিশালী, তাহার আবাব অকবণীষ্» কি আছে? নিশ্চয়ই ইহার ভিতর 

কোন গুঢ রহস্ত আছে ) ইহা চিন্তা কবিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ সেই হুর্যযদত্ত স্থালী 

লইর়! কৃষের নিকট উপাস্থৃত হইলেন। কৃঞ্চ বিশেষ পর্যবেক্ষণে সেই স্থালীব 

কসংলগ্ন কিঞ্চিৎ শাকায় লয়। অত্যন্ত ভাগ্রহ সহকারে মুখে দিয়া বলিলেন, 

ইহাতে বিশ্বাত্মা পরিতৃপ্ত হউক। এবং ভীমসেনকে বলিলেন আপনি শীঘ্র গিয়া 
স্রাঙ্মণগণকে ভোজনার্থ আহ্বান করুন। 

তাহা দেখিয়া! দ্রৌপদী অস্তবে অত্যন্ত হ্ষ্ট ও প্রীকষ্ণের প্রভাব অবগত 
হইলেন । এবং প্রকাশ্রে, পবিহাম করত উচ্চ হান্তে বলিলেন, হে মাধব । তোমার 

এ কি পরিহাস? তোমান়্ ডাকিলাম ক্ষুন্নিবৃত্বিব জন্ত ; কিন্তু তুমিই ক্ষুধায় 
কাতর! তাহাব পব, অবশ্থ শাকার কণায় তোমার সেই বিপুল ক্ষুধার নিবৃত্তি 

হইল । এবং তোমাব সেইরূপ আব কোন শাকান্ন কণার সংস্থানও নাই, তথাপি 

তুমি সশিশ্য দুর্বাসাকে ভোজনার্থ আহ্বান কবিতে ডাকিয়া পাঠাইতেছ। 
শ্রীকষ। বলিলেন, সখি! কৃষ্কার ভোজনাস্ত-স্কালী-সংলগ্ন-শাকান্নকণ! 

মাধবের মুখে পড়িলে বিশ্ব ব্রদ্মাণ্ডের আর কেহই অভুক্ত থাকে না, সকলেরই উদর 
অতি ভোজনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে ! 

দ্রৌপদী বলিলেন তাহা বাহাই হউক, আমর! সশিব্য ছূর্র্বাসার ক্ষুধাব জালায় 
অস্থিব হইতেছিলাম, তুমি আসিয়া! আবার আালার উপব জাল! দিয়! যেরূপ অস্থিব 
হুইয়| উঠিরাছিলে, তাহাতে আমার দেহে ত প্রাণ ছিল না! তোমার জন্য কি 
কবিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। তোমাকে দেখিলে আমাদের 
সর্ধ্ঘ ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়! আনন্দ ও সাহসে হদর ভ্িয়া উঠে! .কিস্ত তোমাৰ 

ক্ষুলিবৃত্তির জপ্ত আমাদেব কিছু আছে কিনা এতদিল ত তাহ! ঠিক কন্িয়া উঠিতে 

পাবি নাই। এখন দেখিতেছি, হে মাধব! ন্যমের জলের সহিত তৃক্তাবশিট 



 ঘারকালীলা ] পাণ্ুষ কবার্স। ২২৫ 

শাকারকখাই তোমার ক্ষুধা শাস্তির উত্তর্ম ভোজ্য 1 হে প্রপন্নার্ডিহর ] তোমার. 
সতগা বাতীত কেহই তোদার সন্তুষ্ট করিতে পায়ে না। তুমি কত বড়, তাহা! নির্ধারণ 
করিবার শক্তি কাহার?" আবার তুমি কত ছোট তাহাব করনাও দ্ধাদির 
অগোঢর+ যোগে তুমি অতি বিরাট, প্রেমে তুমি কু্রাপি স্ছুত্র গোপাল-_ 
রাখাল! পাওবের সখা ত্রজাঙ্গনাদের দাস! তাই পাওবের .বিপন্দে আজ 

নিদ্রাত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছ, পাশবগণের দাসী ভক্তাবশি্ট শাকারকণা 
খাইর! পরমতৃত্তি লাত করিলে! হে সর্বজনহৃদররঞ্জন ! তোমাৰ বিচিত্র লীলা, 

তোমাক্ন অদ্ভুত ক্কপা, তোমার অত্যাশ্চধ্য কাধ্য, আমাদিগকে তোমার প্রেমে বন্ধ 
করিয়াছে ! আমাদ্দিগের এমন প্রেম ভক্তি গ্রীতি কিছুই নাই যে, তন্দাবা! তোমাকে 

বন্ধ করিতে পারি। ভোমাকে শ্ররণ করিয়্াই পাওবগণ, জগতে এমন অসহনীক্ক 
কিছুই নাই, যাহা সন্থ ক্সিতে না পারেন। তোমার কৃপা অবলম্বন করিয়াই আমর! 
এই অতি দীনাতিদীন কুটারেও পরমন্থখে রাজার রাজাব স্তার় কালযাপন করি। 

যখনই হূর্বলতা আসে, তখনই তোমায় শ্মরণ করিলেই হৃদয় অসীম সাহসে পূর্ণ 
হইয়া উঠে । আব, বুঝিতে পাবি না! যে, সেই হূর্বলতার তুমি আমাদিগকে 

্মবণ কর, না আমরা তোমাকে শ্ররণ কবি! কিন্তু স্থিবচিত্তে চিন্তা করিলে 

ইহা স্পইভঃ বোধ হয়, তুমিই স্মরণ করাও। সে স্মরণ পাওবগণেব প্রতি 
তোমার অপার ক্কপা! তুমি যে পাগুবেধ কত বল, তাহা তুমি ভিন্ন আন্গ 
কেহই জানে না। তোমায় কেমন করিয়া আদর বন্ধ কবিতে হয়, তাহা ত 
আমরা কেহই জানি না। বরং তুমিই বিপদে: সম্পদে আমাদের ধে আদব বত 
কর, তাহার তুলনা নাই। হে ক্ৃষ্ণ। তুমিযে আমাদের কি, তাহা! বলিতে 

পায়ি না। তুমি ধাহাদিগকে ভালবাস জগতে ভাহারাই ধস্ত। আমি তোমায় 
স্তব করিতে বসি নাই; কিন্তু তোমার দেখিলে আমাদের অদেয় কিছুই থাকে 
না। হে মদনমোহন? হে চিস্তচোর! কর্বশে যেকোন যোনিতে জন্স- 

গ্রহণ করি না কেন, তোমার ক্কপ! হইতে যেন বঞ্চিত না হই 
কফ বলিখেন, সথি! তোমরাই আমার আশ্রর। তোমরা আদিগ্স কর 

বলিয়াই আমার আনন! হয্স। তোমরা আমার ম্বজন। তোমর! উচ্ছিষ্ট দিক 
আমার অভ্যর্থনা কর না) তাই_এইরূপে তোমাদের উচ্ছিষঠ খাইয়া আমি 
আনন্দ লাভ কবি। গ্গামাঁকে বে 'ালকীসে, আমি তাহার উচ্ছিষ্ট ধাইতে খড় 

[২৯] 



২২৬. পক! [ ারকার্শীলা ] 
ভালবামি! বিহরের ক্ষুদ কুঁড়ায় এইজন্ত আমার ঘড় লোভ! শবরীর 

উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে এইজন্তই আমার পরম তৃপ্তি জ্মিয়াছিল ! যে আমাকে তাহাদের়ই 
স্বজন বলিয়! ভালবাসে, আমি তাহাদের তিরক্কার--তৎসনা ও প্রহারকে 

অঙ্গের ভূষপ করিয়া! লই! তাহাদের উচ্ছিষ্ট তক্ষণে আমরা পরম আননা হয় | 
তাহার্দিগকে কোলে কাধে কবিয়া- তাহাদের দাস হইয়া আমি যে আনদা 
পাই, “দেবস্ততি হতে তাহা! হরে মোব মন 1৮ এজন্ত আমি উচ্ছিষ্ট খাইয়াছি, 
তজ্জন্ত মনে কিছু কবিও না। আরও আমি তোমাদের ছোট, দুতরাং উচ্ছিষ্ট 
তক্ষণেরও অধিকারী । 

কষ হাপির! বলিলেন, কৃষ্ণ | তুমি সকল বিষয়ের আদর্শ! তোমার 
তুলনা কি এব্গতে আর আছে? আমরা তোমাৰ গুণমুপ্ধ! তোমার'গুণের 

কথা বলিবার শক্তিউ বা আমাদেব কোথায় ? যাহাহউক, এক্ষণে উচ্ছিষ্ট 

খাইয়। গমন কৰিলে চলিবে না, কিছু আহার প্রস্তত করি। 
শ্রীরুঞ্চ বলিলেন, আর না, আমি পবম পরিতৃপ্ত । এমন কি ভোজনের 

গুরুত্বে তোমার সহিত ভালরূপে কথাও কহ্ছিতে পাবিতেছি না। সখি! 

সশিব্য ছূর্বাসাব কথা ত ভূমি আর চিস্তা করনাই! আমিযে সেইচিত্তায 
ভোজনের গুরুত্বে অবসন্ন! তোমার উচ্ছিই শাকারকণ! ভোজনের ফলে 
নশিষ্য ঘর্ধাসা অতি ভোজনে কাতর হুইয়া৷ পলায়ন করিরাছেন! তিনি 

তীহাক্স শিষ্যগণের গুরু ভোজন জনিত অবসাদে পুনরাহার়ে ঘোর অনিচ্ছা 

জানিরা এবং আপনাব উদবেও আর স্থান নাই দেখিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন, 

এখন আর রাজ] যুধিষ্টিরের কুটারে গমন কবিয়া প্রয়োজন নাই ) পলায়ন করাই 
শ্রেয়ঃ। কারণ, হে বিপ্রগণ ! ধীমান -অন্বরীষ রাজধিব প্রভাব স্মরণ হইলে 
হরিপদাশ্রিত ব্যভিমাত্র হইতেই ভীত হইতে হয়। বিশেষতঃ পাগুষগণ 
সকলেই মহাত্মা, ধর্শপরায়ণ, শৌর্যশালী, কৃতবিষ্ত, ব্রতধারী, তগন্থী, সদাচায়রত 
এবং নারায়গপরায়ণ। তাহাদের ক্রোধাননী উদ্দীপিত হইলে তুলারাশির ভার 
আমাদিগকে ভনম্মসাৎ করিতে পারে! অতএব তাহাদিগকে কিছু না বলির! 

পলায়ন কন্বাই শ্ররেয়ঃ। ইহা বলির! ছূর্বাস! দশ সহত্র শিশ্বাসহ অতি ভোজন 
জনিত উদগাবের বব করিতে কবিতে, পাছে পাণ্ডবগণ তীহাদিগকে আছহ্বাজ 
করিতে আসেন, খাই ভয়ে বেগে দশদিকে পলারজ করিয়াছেন ! 



[ হারফালীল! ] বনবাস। ২২৭ 

অতএব হে মহাত্াজ যুধিটির | আর আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নাই! 
গাঞ্চাল ফুমারী কোগন-স্বভাব ছর্ববাসার সহসা অল্লার্থী হইয়া আগমনে অত্যন্ত 
ভীত হুইয়। আমার আহ্বান করার আদি আসিয়াছিলাম। এক্ষণে বিপদ 
কাটিয়া গিয়াছে; আপনার! সুস্থ হউন। 

তাহ! গুনির! ত্রৌপদীর বিশ্বয়ের সীম! রহিল না। 

পরে ভীম জাসিয়া সংবাদ দিলেন, হূর্বাস! সশিষ্া পলায়ন করিয়াছেন; 
বু অন্ুসন্ধানেও তাহাদের দর্শন পাইলাম না। 

তাহ! গুনিয়! শ্রী হাসিয়! বলিলেন, এক্ষণে আমি আপনারদিগকে আমন্ত্রণ 
করিয়! গমন করিতেছি; অনুমতি করুন। তাহা! শুনিয়! যুধিঠিগ বলিলেন, 

সিদ্ধুনিমগ্ন ব্যক্তির ভেলা প্রাণ্ধির স্ভায় তোমাকে পাই! আমরা বিপদ হইতে 
উদ্বীর্ণ হইলাম । তুমি এক্ষণে গৃহে গমন কর। 

-(৪)- 



ভক্তের-ভগবান্। 

শুকদেব বলিলেন, হে রাক্তন্! বেদার্থজ্ঞ প্রশাস্তাত্বা গ্রিতেন্ত্িয় এবং 
বিশ়য়াসক্ি-শৃন্ত প্রদান ন:মে একজন ব্রাহ্মণ ভগবান্ ভ্ীকফের সখ! ছিলেন 
্রাঙ্গণ অতি কষ্টে গৃহাস্থাশ্রমে কালযাপন কর্িতেন। যদৃচ্ছালন্ধ অন্নাদিতে 

সন্ত থকিতেন।. কখনও ধনাশায় উৎকষ্টিত ব! ব্যস্ত হইতেন না। অতি 
দীন হীন ভিখানীর সায় জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতেন।' অর্থাভাবে অতি 

ছীর্ঘ মলিন বদন পবিধান করিয়াই তাহাকে কালাতিপাত কবিতে হইত! 

াহার পত্ীও একান্ত পতিত্রতা। অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইয়াও সর্বদ|ই স্বামীর 

চিত্ত-বিনোদনে নিরত থাকিতেন। তাহার সেবাই তাহার জীবনের একমাত্র 
ব্রত ছিন। ৃ 

একদিন গৃহে একবাবে অল্নাভাব হইল । ক্ষুধার্ত ভর্ভাকে কি দিয়! পরিতুষ্ট 
করিবেন, তাহার কিছুই নাই দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুলা হইলেন । কিন্তু পাছে 
সে সংবাদ গুনির়! শ্বমী ব্যস্ত ব! চিন্তিত হন, তাহাব মনে কোন প্রকার আঘাত 

লাগে, ছঃখে কাতব হন, এজন্য ভয়ে কাপিতে লাগিলেন। কিংকর্তব্য বিমূঢ়া 

ও একান্ত নিক্লপায় হইয়া শুফবদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন £-- 

হে ব্রঙ্ষণ,.। আপনাব মুখে পূর্বে শুনিয়াছি যে, সাক্ষাৎ কমলাপতি গ্রীক 
আপনার সখা! তিনি ব্রাহ্মণ, ভক্ত ও ভক্তজনের প্রতিপালক এবং একমাত্র 

তিনিই শবণ লইবার উপযুক্ত পাত্র। আপনিও বৈরাগ্যাদি অশেষগুণে সর্ধ্ব- 
প্রকারে অলন্গত। অতএব সাধু-সহ্জনগণেব একমাত্র আশ্রয়স্থল, সেই পরম 
হিতৈষী বানুদেবের নিকট আপনি বদি উপস্থিত হয়েন, তাহ! হইলে আপনার 
আর এ সাংসারিক হাথ থাকে না। পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়! অর্থাভাবে 
আপনি. যথেষ্ট ক্লেশ পাইতেছেন। বনুদিনের পর দেখিয়া এবং আপনার 
ছঃখের কথা অবগত হই! তিনি আপনাকে এ্রটুর ধন-সম্পর্রীত দান কঙ্গিতে 
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পান্েন। আমাব বোধ হয়, তাহাতে আপনার সকল অভাব পুর্ণ হইবে। 
রিশেবতঃ তিনি সম্প্রতি নিকটেই অবস্থান করিতেছেন ;--ভোজ, তৃষি ও 
জন্ধকাদি যহুবংশীযদিগের প্রতিপালকরূপে এক্ষণে ঘাবকায়-আছেন। 

আহা! বাহাব চরণকমল কেবল হাদয় মন্দিরে টিস্তা করিলে, যিনি ভক্তকে 

আস্ম-স্বূপ পর্যন্ত দান কেরেন, তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া, সম্পূর্ণ অনতি- 

প্রেত তুচ্ছ অর্থ-কামাদি প্রার্থনা! করিলে সেই জগম্গুরু যে তাহা! প্রদান করিবেন, 

তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 

পত্বী কর্তক এইরূপে অন্ুরদ্ধ হইলে মহাত্বা প্রীদাম অর্থ-প্রাঙ্থির কথায় 
মনে মনে হান্ড কবত, অন্য কোন লাভ নাই হউক শ্রীরষ্ণ দর্শন লাভের 
ইহা উত্তম, স্থযোগ মনে করিয়া, প্রকাস্তটে তাহার প্রস্তাব অন্থমোদন পূর্বক 
বলিলেন, হে ভদ্রে! সখার নিকট গমন করিতে হইলে তার জন্ত কিছু 
উপায়ন লই! যাওয়া কর্তব্য, রিক্ষ-হন্তে যাইতে নাই। অতএব গৃহে যদি 
কিছু থাকে, তাহা! আমায় দাঁও। তাহ শুনিয়া ব্রাঙ্গণী কিছু লঙ্গিতা 

হইলেন; এবং প্রতিবাসী ব্রাহ্মণেব বাড়ী হইতে চারি মুঠা চিড়া ভিক্ষা 
করিয়া আনিয়া একখানি অতি জীর্ণ পট্টবস্ত্রে বাধিয়া দ্বামীত্র করে প্রমান 

কবিলেন। 

প্রেমে গদগদ জ্ুদরিদ্র ব্রাঙ্ণ সেই চিড়াগুলি অতি বন্ধে লইয়! কি প্রকারে 
আমার কৃষ্ণদর্শন লাভ ঘটিবে, মনে মনে এইবপ চিস্তা করিতে ফরিতে 

ঘ্বারকাতিমুখে গমন করত কৃষ্ণ সন্দর্শনের আনন্দে বিহ্বল হইতে লাগিলেন । 

বাল্যকালের কৃষ্ঃসঙ্গ লাভের ফত কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল। এইক্সগে 
কেমন কিম্বা কত পথ: অতিক্রম করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না| 

দ্বারকার সন্নিহিত হুইয়! ক্রমশঃ তিনটা সেন! সন্নিবেশ স্থল অতিক্রম বগত 
পর পর তিনটা কক্ষা, হর্গম্য প্রীচীরাদি অতিক্রম করিয়া অন্ধক ও কৃষি. 
খংবীরগণের ছুরতিক্রম্য বাসভবন সমুহও ব্রাঙ্গণগণেব সাহায্যে অতিক্রম 

পুর্বাক বেখন শ্রীক্ষয়েরর যোড়শ সহত্র মহিবীর বাসভবন শোভা, পাইতেছে 
তথার উপস্থিত হইালের। এব; অত্যন্ত আনন্দ, সহরাবে রীতি. মিহবলচিতে 
কাদের: একটা, গৃহে. বেন. করিলেন। হে (ফাতেন কমিয়াই/ বরণের 
পযডোর,. বয়, রজ্িল দা? মহান লাম: ভীড় ।বেম। বিড় পছির ভুমি 
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যায়) গ্ীদামও তত্রপ প্রীকুষ্ণ দর্শন করির! প্রেমে বিহ্বুল হইয়! গেলেন! 
ভ্রীরুফ্ণ প্রিয়-পত্বী রুষ্সিমীসহ পর্যন্কে উপবিষ্ট ছিলেন, দূর হইতে ত্রাঙ্গণকফে 

আগমন কন্সিতে দেখিয়। তৎক্ষণাৎ গাত্রোখান করত সসম্রমে তাহার নিকট 

উপস্থিত হইয়া প্রেম-পুলকে আগ্রহ সহকারে তাহাকে আলিঙ্গন কগ্গিলেন। 
আহা! ভক্তাধীন ভগবান্ সেই প্রির-সখ। স্তরাক্মণের অঙ্গ সঙ্গ জমিত আনন্দে 

যেন অপার আনন্দিত হইলেন। পল্পপলাশলোচন শ্রীকফেরর লোচনত্বর হইতে 
দরদরিত ধারায় আনন্দাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল ! . 

অনস্তর সখা ব্রা্ণকে পর্যক্কে উপবেশন করাইয়! পানার্য্যা্দি ঘার! তাহায় 
সৎকার করিলেন । স্বয়ং ব্রাহ্মণেব পদ্য প্রক্ষালন করাইয়! সেই বারি জগৎপবিত্র 

জনার্দন মন্তকে ধারণ কবিয়া! প্রেমে বিহ্বল হইলেন। রি 

পরে শ্রীরুষ্ণ অগুরুচনদন ও কুদ্কুমাদি অপ্প্ব্ব গন্ধদ্রব্য ব্রাহ্মণের অঙ্গে মাথাইতে 
লাগিলেন। প্রদীপাবলি ও সুগন্ধি ধূপ দ্বারা তাহার অর্চনা করিয়! তাঘুল ও 

গাতী প্রদান পূর্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিলেন । 
সর্বশবর্ধ্য স্বরূপা কক্সিণী দেবীও সথিগণ পরিবৃতা হইয়া! সেই জীর্ণ বস্ত্র 

পরিহিত, অল্লাভাবে শীর্ণ কলেবর, শিরাব্যাঙ্ট মলিনবেশধান্ী ব্রাঙ্গণকে ঢাষর 

ব্জন করিতে লাগিলেন। অস্তঃপুরস্থ জনগণ সেই প্রকায়় অতি দীন হীন 
স্রাক্মণের এই প্রকার সেবা! দেখিরা অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন। এবং পরম্পন 
বলিতে লাগিলেন, আহা ! এই প্রীহীন ভিক্ষুক ত্রাঙ্গণ পূর্ব জন্মে ফি পুণ্যই 
সঞ্চয় করিয়াছেন! সংসারে ইহায় ধন লাই, ক্তবাং মানও নাই। কিন্ত 

কেহই ইহাক্স সম্মান না করিলেও ত্রিলোকস্থ অন্ধাদি লোকপালগণের বিনি 
একমাত্র গুরু সেই প্রীপতি জনার্দন পর্্যন্বাস্থা পতিপন্নারণ! প্রিয়পত্ধী রন্িনীকে 

পর্যন্ত পরিত্যাগ করির! জ্যেষ্ঠ ভাতার ভার ব্রাঙ্গণের পরিচর্ঘ্যা ফ্গিতেছেন! 
অতএব ইহার সঞ্চিত পুণের আর কি পরিচয় দিব? 

তগবান্ শ্রীকফ্ণ প্রীদামের হত্তধারণ পূর্বক একত্র উপধিষ্ট হইয়া বাল্যকালে 
তাহার সহিত গুরু গৃহে বাসকালে যে সকল ব্যাপার ঘটিরাহিন সেই সকল 

মধুর বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কখোপকখন করিতে লাগিলেন। 
"শ্রী ঘলিলেন, ঠৈহ অঙ্গণ.! পাঁঠ সাজ কিয় গুয়দাছিণ। প্রদান 

দয় গৃহে প্রত্যারৃত হইয়া শ্বফোগ্যা টিঝাছকারিলী নেবাগন্ধারণ- উপধুক্ত 
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ভাব্যা গ্রহণ ফরিয়াছ ত1 হে ধশজ্যি! তুমি গৃহী হইলেও তোমার চিত্ত বিষয় 
চিন্তায় ব্যাকুল নহে। তুমি যে ধনৈশ্বধ্যের কামনা কর না, তাহ! জহি বেশ 

জানি। 
মনোমধ্যে ভোগের আকাঙ্জা না! থাকিলেও অনেকে বে কর্শের অদুষ্ঠান 

ধরিয়া থাকেন, ভাহা কেখল লোক শিক্ষার জন্ভ। যেমন আমার নিজের 

প্রয়োজন না থাকিলেও আমি কৃষি মর্যাদা রক্ষার জন্ত কর্ম করি। তাহারাও 

সেইনধপ দৈবী-শক্তির অনির্বচনীয় বিকাশমাত্র বোধে ভোগকে উপেক্ষা করত 

নিরন্তর নিত্য নৈমিতিক কর্ম্ম সমুহ করিয়া থাকেন। 

গুরু গৃহে বাসের কথা৷ তোমাব কি শ্মরণ হয়? কেনইবা না হইবে? 
গুরুর নিকট জগত্তব, জীবতত্ব ও পবমাত্মতত্ব অবধারণ করিয়া ব্রাক্ষণ এই 
হৃম্তর সংসারকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। হে সথে। সংসারে ধাহার ওরসে জন্ম 

গ্রহণ কবা বাক্স তিনিই আদি গুরু, এবং পুজলীয়। কিন্তু জন্ম গ্রহণের পর ধাহার 
নিকট হইতে ধর্াদি ও কর্মেব বীজ পাওয়া যায় অর্থ।ৎ যিনি বেদোপদেশাদি 

প্রদানে জ্ঞান, ভক্তি ও মোক্ষেব পথ প্রশস্ত কবিয়া দেন, তিনি দ্বিতীয় গুরু ? 

এবং ভগবানের স্তায় পুজ্য ও আদবনীর। আমাব প্রতিতৃম্বরূপ জ্ঞানপ্রদ গুরু- 
গণের উপদেশ বাক্যকে আশ্রয় কবিয়া ধাহারা তন্বাহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, বর্ণাশ্রম 

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই সকল স্থুচতুর ব্যক্তিই ভীষণ ভবজ্জলধিকে অনায়াসেই 
অতিক্রম করিয়া থাফেন। 

_ নাহমিজ্য প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা । 
তুষ্েয়ং সর্বতৃতাক্মা গুরুশুশ্রাবয়া বথা ॥ 

(ইজ্যা পঞ্চমহাবজ্ঞাদি গৃহস্থধর্শঃ প্রজাতি পুজ্রোৎপাদমং প্রকট অঙ্ক 
উপনরনং চ গৃছস্থধর্্মঃ, তাড্যাং ইজ্য প্রজাতিত্যং, তপস অনশনাদি বালপ্রস্থ 

ধর্শেণ, উপশহ্দন উন্জিয়দিগ্রহাদি যতি ধর্শেপ চ সর্ধতূৃতাত্মা অহং তথা ন 
ভুত্যেরং প্রীতঃ ন ন্যাৎ, যথা! গুরুপুশ্রাযয়া ভূয্যোরং |) 

অমি নর্ঘভূতের অধ্যনাত্ম! | সুতরাং জমার নিকট কাহারই কিছু জবিদিত 

নাই আছি গুকুশ্রাযা দ্বারা যেরূপ তৃপ্তিলাত করিয়া থাকি, বাগ বজ্ঞামি 



৩ শ্রী । [ খাবর্কীলীলা”] 
পাস টিটসরেতে 

গৃহস্থ, র্চর্য--এবং গপভ্ঞাদি বতি ধর্শের সিডির রা 
তেমন ভৃত্ি হয় ন|। 

আচ্ছা তাই! সেদিনের কথা কি মনে হয়, যেদিন গুরু-পত্ীগণের 
আদেশে কামর! ইন্ধন সংগ্রহার্থ গমন করি? সেই আমরা এক ঈহারণো 

প্রবেশ করিলাম ১ বর্ধা অতীত হুইলেও ভয়ানক বড় বৃষ্টি আরম্ত হইল। 
দেখিতে দেখিতে প্রচুর বারিবর্ধণে চারিদিক জলমঞ্স হইয়া গেল | ' এবং শির্ঘযও 
অন্তাচঞ্জে গমন করিলে দশদিক অন্ধকাবময় হইল। সেই ভীষণ অন্ধকার ও 
জল প্লাবনে দিক্বিদিকৃ জ্ঞান শৃন্ট হইয়া আমরা পরস্পরের হত্ত ধারণ পূর্বক 
অবসন্নের তায় ইতভ্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। 

আমাদের গুরু সান্দীপনি মুনি রমনীগণের মুখে, অপরাহ্ধে আমাদের কাষ্ঠা- 

হুরণার্থ ঘন গমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়! নিতান্ত উৎকন্তিত হইলেন ও আমাদিগকে 
অন্বেষণর্থ অতি প্রত্যুবে গৃহ হইতে বহির্গত হুইয়! বন প্রবেশ কবিলেন। এবং 
অনেক অনুসন্ধানেব পর আমাদিগকে সেই প্রকার অবসন্ন দেখিয়া বলিলেন, 

হে পুক্রগণ! তোমবা আমার জন্ত অতান্ত ক্লেশ সহা করিয়াছ। দেখ! 

আত্মার স্তায় জীবের প্রিয় পদার্থ আর কিছুই নাই। কিন্তু তোমব! আমার 
সেবার জন্ত তাহাকেও উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছ। গুরুপ্রীতির 
জন্ত সৎশিষ্েব এইরূপ কর্তব্যই বটে।' অতি পবিত্র ভাবে গুরুকে ধনাদি 

স্বাস্থ, এমন কি দেহ পর্য্যন্ত সমর্গণ করাই সাধু শিষ্যের প্রকৃত লক্ষণ। হে 
বংসগণ! আমি তোমার্দের প্রতি অতীব গ্রীত হুয়াছি, তোমাদের মনোবাঞ্চ৷ 

পূর্ণ হউক! আম্মাক্স অম্সীতপা অল্রীত গন্য অন্সশ্রীত 
বোল্দাদি শ্বান্্ব ম্গুহ ইহজন্ের এল প্রজন্মে 
চিল্লব্গালেল্স জন্য ততোমমাদেক্স জ্দদ্ক্সে স্ফুন্তি লাভ্ড 
ব্য ভাজ 1 

হে ব্রঙ্মণ ! .গুরু গৃহে এই গ্রফার যে সকল নিন্রিকাকা তাহা কি 
শ্মর়গ হুয়? বাস্তবিক, গুক্ষর কপ হইলেই মানব লাস্তি লাভ কগ্গে'। 

ভীদাষ বলিলেন, হে দেবদেৰ জগদ্গুতর1 ৭. আপনি সত্যকা্!' 'জপনাধ 
সহিত, যখন. একজ গুরু গুক্ধে অবস্থান করিতাঙগ, তখ্দ আমাদেব আগ অন্তাব 
কিক হে পরতো! লো বেদ এবং বেদোজ। - ওত-কণগিলমৃঠহ্াগদ্ষেতাই"' 

সিহত ৩ 



[ ্বাক্নকালীলা ] তক্তেক়্ ভগখান্। ২৩৩ 

যখন আপনার দেহ, তখন আপনার পক্ষে শিক্ষার জ্ত গুরু গৃহে বাস করা 

কেবল বিড়ম্বনা মাত্র ! 
শুকদেব বলিলেন, হে রাজন! ছিজবর শ্রীদাম তগবান্ ভ্রীকঞ্চকে এইরূপ 

বলিলে তিনি গ্রীতিগ্রচুল্লচিত্তে কিয়ৎকাল তাহার মুখপালে চাহিয়া রছিলেন। 
এবং ব্রাঙ্গণ, ভক্ত-সাধু সন্ধধনগণের একমাত্র শরণ কষ্ণ সহান্তে তাহাকে সব্যোধন 
করিয়া কছিলেন, হে ব্রক্ধণ.! বহুকালের পর বাড়ী হইতে আসিলে ; আসিবার 
সময় অবস্ত রিক্ত-হস্তে আসা তোমার পক্ষে সম্ভব নহে। যাহাহউক, এখন 
আমার জন্ত কি আনিয়াছ দাও, সামান্ত বস্ত বলিক্ল! কুষ্টিত হইও না। কাপণ, 
ভক্তগণ প্রেম পুরঃসন্ন অতি সামান্ত বস্ত প্রদান করিলেও আমি তাহা প্রচুর 
বলিয়! জ্ঞান করি। আবার বদি কেহ ভক্তি শূন্য হইয়া আমার উদ্দেশে রাশি 
স্বাশি সামগ্রী প্রদান করে, তাহাতে আমার কিছুমান্রও তৃপ্তি সাধিত হয় ন!। 

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো৷ মে ভক্ত্যা প্রষচ্ছতি । 

তদহং ভুক্ত্যপহ্ৃতমস্মামি প্রতাত্মনঃ ॥ 

অধিক কি, পত্র, পুষ্প, ফল এবং জলও যে আমাকে ভক্তি পূর্বক প্রদান 
করে, সংযতচিত্ত তাদৃশ তক্তগণের সেই ভক্ত,0পহার সাদরে গ্রহণ করিয়া! খাকি। 

ভক্তপ্রাণরঞ্জক শ্রীকষ্েব এইরূপ মধুর বাক্য গুনিয়াও শ্রীদাম লজ্জ! বশতঃ 

জীর্ণ চেলবদ্ধ তঙুল-চিপিটক কিছুতেই বাহির করিতে পারিলেন না; কেবল 
অধোবদনেই বসিয়া রহিলেন। 

সর্বজ্ঞ শ্রীপতি তাহার আসিবাব কারণ অবধারণ কবিরা বুঝিলেন, ব্রাঙ্গণ 
পূর্বে পদ্য কামনার আমান আরাধনা করেন নাই। ক্ুতবাং ইহার কোন 
কামনা ন! থাকার ইনি আমাকে কিছু প্রদান করিতেও সাহসী হুইতেছেন না 9 
কেবল পতিব্রত৷ পত্বীর প্রিয়-সাধন মানসে আমার নিকট উপনীত হ্ইয়াছেন। 
অতএব আজ আমি ইহাকে মর্জ্যলোকের হুর্লত সম্পত্তি দান করিব। 

ন্ডক্কেযর ভগবানের আর অপেক্ষা সহিল না। কীটদষ্ট জীর্ণ তগুলকণা 
ভক্ত প্রদান করিতে সন্কুচিত হইলেও তাহার উদ্দেশে সবদ্ষে আনীত পুটুলি 
ক্রাঙ্গণের বগল হুইতে কাড়িকা! লইয়! গ্রীতি-বিহ্বলচিন্তে বলিলেন, এই যে সখা! 

[ ৩৯] 



২৩৪ খরক। [ খারকাসীল! ] 
টিউনটি আনিইি। টিডিরচিহা দু এ জানি হানি 

এই যে আমার জন্ত আনিঙ্নাছ ! ইহা বলিরাই পুটুলী খুলিরা৷ এক মুঠ চিড়! 
মুখে দিয়! বলিলেন, আহা! তোমার চিড়া কি মিষ্টি! জাজ আমি বড় 
তৃপ্ত হইলাম ! 

এক মুঠা খাইয়া আর এক মুঠা গ্রহণ কবিয়াছেন দেখির! পতিত্রতা৷ রুঝিনী 

পরমেস্ী শ্রীকুফের হস্ত ধারণ করিয়া! বলিলেন, হে বিশ্বাত্মন! আর আপনার 
চিড়া ভোজনের প্রয়োজন নাই। যাহা ভক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতেই যথেষ্ট 
হইক়্াছে। আপনাকে পরিতুষ্ট করত ইহ সংসারে বা হ্বর্গাদি পরলোকেস্জীবের 
যেকোন প্রাপ্তব্য ধন -মাছে, এ এক মুষ্টিতেই তাহ! সম্পন্ন হুইয়াছে। অতএব 

আপনি নিবৃত্ত হউন। ইহা বলিয়! কল্সিণী দেবী তাহাকে আর টান 
গ্রহণ করিতে দিলেন ন|। 

এক্ষণে নিজ্ঞাম্ত রুক্মিণী দেবীর এপ করিবার কারণ কি ? রা 

আছে। নতুবা! তিনি বাধা দিবেন কেন? দেবী রুল্ষসিনী কমলা। তিনি 
দেখিঘেন, এক মুষ্টিতেই ব্রাহ্মণকে হবর্গ-মর্ত্যের সমুদয় এীশ্ব্য ও মোক্ষাদি প্রদান 
করিলেন। দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ করিলে শ্রীকষণ আত্ম-দানের সহিতি. তাহাকেও 
(করুল্সিণীকেও ) ব্রাহ্মণ করে অর্পণ করিবেন । এজন্য তিনি অতি ব্যস্ত হইয়া, 
তক্রের ভগবানের অদ্দেয় কিছুই নাই জানিয়া, তাহাকে নিবারণ করিলেন। 

যেহেতু তাহাতে তাহাদিগকে ভক্তের অধীন হইতে হুইবে। ভক্ত তাহ! চান না। 
ভক্ত চান সেবা। সমুদয় এরশধ্ধ্য সহিত তিনি সে অধিকার পাইয়াছেন। “তবে 

আবার আমাকে ব্রাহ্গণের অধীন করিয়া তোমার সেবোয় বঞ্চিত করিতেছ 
কেন?” ভক্কের প্রতি গনিতুষ্ট হইলে তাহার অন্দেরর কিছুই থাকে না, 
জানিয়া, বুঝি, ভয়ে দেবী .তাকাকে, সাবধান কবিয়৷ দিলেন। 

যাহাহউক, সুদরিদ্র ব্রাক্ষণ প্রীদাম উত্তম শ্বাছ চোব্যচোষ্মলেকপের খানে 
পরম পরিতু্ট হয়! স্বর্গবাসী অনরের স্তায শ্রীরু্চ-মন্দিরে রহ্রনী যাপন করিলেন । 

পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাক্ষণ শব্য হইতে উঠিয়। গমনোস্কত হইলে পরমানন্দ 
ৃর্তি বিশ্বভাবন ভগবান্ প্রীকঞ্ণ তাহার প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শন পূর্বক 
আলাপ করিতে কষ্সিতে তাহার সঙ্গে কিয়্ব গমন করিয়া রিশেষ বিন্যন্ 
রন হাহ দু গাদা নাছ হিল বা 
গৃহ তিসুখে প্রস্থান করিলেন । 



| খাঙ্গকানীবা ] তর ভগবান্। ২৩৫ 
থ ওহ টিটি রাডার আর 

* এ্র্দিকে স্ত্রীর অনুন্নোধে ধন-প্রার্তির জাশার শ্রীকফের নিকট গমন 
করিয়াছিলেন . বটে, কিন্তু তিনি আপাততঃ কিছুমাত্র ধন দিলেন না। এবং 
ব্রাঙ্মণও লজ্জা বশতঃ তাহা! চাহিতেও পারেন নাই। স্মৃতয়াং গৃহে গা 
্রাঙ্ছণীকে কি বলিবেন তাহা চিন্তা করিয়া কিছু লজ্জিতও হইলেন। পরস্ত 

ক সন্দর্শনে যে আনন্দ লাভ করিয়াছেন, যে পরম! নির্বতি লাভ করিয়াছেন, 
তাহাতে সে লজ্জাও আর তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। 

তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অহো! অস্থ ব্রহ্দণাদেবের শ্রাঙ্াণ- 

প্রীতির প্রন্কত পরিচয় পাইলাম। যে বক্ষেঃ কমলাকে ধারণ করেন, সেই 
বক্ষেঃ আমার স্তায দীন দবিদ্র ব্রাঙ্গণকে সাগ্রহে আলিঙ্গন করিলেন! অহেো! 

আমাব স্তার ঘোর পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কোথায়, আর শ্রীনিকেতন শ্রীকফই ব! 
কোথায়! তিনি আমার বাহুদ্বয়ে গাড় আলিঙ্গনে যে ক্বপা প্রদর্শন করিয়াছেন) 
তাহা আমার কত জন্মের সুককৃতি বলিতে পারি না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সভায় সম্মান 
প্রদর্শন পুর্ববক খরত্বীর পর্ধ্ঙ্কে আমায় উপবেশন কবাইয়াছেন। আমার পৎশ্রমেক্ 
পাস্তির জন্ত পত্ীর দ্বারা ব্যজন করাইয়াছেন। ব্রাহ্মপগণেব সম্মানকারী সেই 
দেবদেৰ জনার্দন পাদ-সন্বাহনাদি বিবিধ গুশ্রায! ঘারা দেবতার ভ্তার় আমান 

অর্চনা করিয়াছেন। হ্বর্থমর্ত্যরসাতলের যাবতীর সম্পদ লাভ করিতে হইলে, 
অথবা অধিমাদদি সর্ধপ্রকান্ন সিদ্ধি বা মুক্তি কামনা! করিলেও যে ভগবানের 

শ্ীচগ্ণার্চনই একমাত্র উপায়, সেই ভগবানই আজ আঙার চরণ সেবা 
করিলেন! ইহ! অপেক্ষা তক্তপ্রাণতা আর কি আছে! 

হো! দীনবন্ধু ঘুঝি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই দুদরিদ্র ব্যকি 
ধন পাইলে উৎপথগামী হইয়া! হর ত তীহাকে ভুলির! যাইবে, এইঅন্ত দয়ামর 
হরি আমাকে গ্রচুয় ধন দান করেন নাই। 

মনে হনে এইরাপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রাক্মণ নিজ বাসস্থানের নিকটবর্তী 
হইলেন। কিন্তু তথায় আপন পর্ণকুটাব দেখিতে না পাইয়া বড়ই বিশ্বিত হইলেন। 
দেখিলেন, চত্রন্ধ্যপাবকোপম দীপ্তি বিশিষ্ট সুরম্য হর্পাযরাজি বিরাজ করিতেছে ! 

তাহার চতুদ্দিকে বিচিত্র উপবন সমূহ শোভ৷ পাইতেছে ; অঙলিকুগের গুন ও 
গঙ্জী সমূহের কাকলিতে তাহ! নিনাদিত হইতেছে | কুমুদ, কহুলার, পন্থ; উৎপল 
মির. এরস্ু্টিত.হইয৷ জলাশর.লমূহক্ষে অপূর্ণ শোভায় শোভিত. করিরাছে [.. 



২৩৬ শ্রীকৃক। [ দ্বারকাণীল! ] 
স্্নগ ৮ ৬৫৮ ভ৫ পিন 

. বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত পুরুষ ও হরিণনর়ন! নারীগণে পরিশোভিত 

রাজপ্রাসাদ সদৃশ সেই অট্রালিকাশ্রেণী অবলোকন করিয়া ব্রান্খণ মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, এ অট্টালিকা কোখা হইতে আসিল? ইহাই বা! কাহার ? 
আমার পর্ণকুটার কোথায় গেল? - 

ব্রাহ্মণ স্তপ্ভিত হইয়া চিন্তা! করিতেছেন, এমন সময় অমর সদৃশ অপূর্বব-দর্শন 
বহু নর ও নারী বিশেষ আড়ত্বর সহকারে মনোরম গীত-বান্ডে তাহাঙ্গ প্রত্যুগমন 

পূর্বক তাহাকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করিল। এদিকে পতি প্রত্যাগমন 
করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া! পতিব্রতা স্রাঙ্গণীর আর আনন্দের সীম! রহিল না। 

কমলবনের মুর্তিমতী কমলার স্তায় স্বামী সন্দর্শনার্থ স্বর গৃহ হইতে নিঙ্বান্ত 
হইলেন); এবং বাহিরে আনিকা! স্বামীকে দর্শনমাত্র তাহার আনন্দের সীম! 

রহিল মা। প্রেমের আবেগে নয়ন হইতে অজন্র আনন্দবারিধারা নির্গত 

হইতে লাগিল! 
গ্রর্দিকে ব্রাক্গণ, ব্রাহ্গণীকে অলোকসামান্ত রূপশালিনী মগরি-মাণিক্য খচিত 

অপূর্ব্ব রদ্ধালঙ্কাববিভূষিতা, এবং নান! ন্বর্ণালঙ্কারধারিণী দাসীগণের মধ্যে 
বিরাজমানা, সাক্ষাৎ দেব-পত্বীর স্তায় শোভাবিশিষ্টা দেখিয়া! বিশ্মিত হইলেন ! 

কিয়ৎকাল শ্যভ্ভিত হইয়৷ অপূর্ব্ব শোভা! সন্দর্শন করত ব্রাহ্মণ মনে যনে 
অত্যন্ত প্রীত হইয়া শত শত মণিস্তস্তোপশোভিত মহেস্্-ভবন অমরাবতী তুল্য 
স্বীয় ভগ্বদাত্ত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, _গৃহে গৃহে হন্তিদস্ত-নির্মিত 

স্থবর্ণ-খচিত পর্য্যক্কোপরি ছুপ্ধফেননিভ শর্ধ্যা সমূহ-_এবং বীজনার্থ হেমদণ্ড চামরাদি 
শোভা পাইতেছে। কোমল আস্তরণ বিশিষ্ট স্থবর্ণখচিত আলন সমূহ কুবিস্তৃত, 
এবং মুতগদান বিলদ্বিত অত্যুৎকষ্ট চন্্রাতপ সকল গৃহ সমূহের শোভা বর্ধন 

করিতেছে । মহামারকতবিশিষ্ট শ্বচ্ছ-স্কাটকনির্সিত গৃহ-ভিভিতে রত্বময় 

দীপ সমূহ, এবং পরম হুন্বরী ললনাগণের মনোরম প্রতিকৃতি রন্বময় আধারে 
স্বিস্তত্ত রহিয়াছে | 

বাবসীয় সম্পদের পূর্ণ-বিকাশ শ্বরূপ স্থবী় অনির্কচনীয়' সম্পদের অকম্থাৎ 
উপর্চিতি অবলোকন নিয়! ত্রাঙ্ছণ শান্ততাবে দনে মনে সেই বিষয় আলোচনা 
বক বলিলেন ১. 

অহো। আমার জ্তায় ভুর্ভাগ্য আর এ সংলারে নাই! দাহি- জজাবধি 



[ খাগকালীল। ] তক্ষেয ভগবান! ২৩৭ 

দস ছঃখখী। আমার পক্ষে এতাদৃশ সম্পত্তির অকশ্মাৎ আগমন নেই যছবংশাবতংস 
ভীপতি তগবান্ শ্রীফফের কগা দৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

অহো! দীনরঞন হাদয়সখা ক নিজের প্রাত্ত সামত্রীকে অতান্ত অপ্রচুয় 
বলিয়াই মনে করেন, তাই এই দানের পূর্বে কিছুই বলেন নাই। তিনি 
প্রচুর দিলেও ভাহা! সালাত বলিয়া! জ্ঞান করেন, আবার ভক্ত বৎসামান্ত 
প্রদান করিলে তাহাকেই স্ুপ্রচুর বলিয়াই আননে গ্রহণ করেন । 

তন্তৈব মে সৌহদসধ্যমৈত্রী দাহ্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি শ্তাৎ। 
মহানুভাবেন গুণালয়েন বিসজ্জতস্তশ্ পুরুষপ্রসঙগঃ ॥ 

অহ! ! তিনিই ধন্ত! আমায় আর সম্পত্তির প্রয়ো্ষন নাই । এরশরধ্যাদি 

সর্বগুণ-সম্পন্ন মহাহ্তাব শ্রীক্কই কৃপা পূর্বক স্বয়ং আমাতক তীহার সঙ্গ- 
সুখ দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই অতুল এয দান করিয়া বুঝি সেই 
সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। হে ক্কপাময়! হে দীনশরণ ! হৃদয়রগ্রন ! 
ক্ষমা কর; প্রশ্বর্য্ে মত্ত হইয়া যেন তোমার ভুলিয়া না যাই। সর্বাস্তঃকরণে 
দীন তাবে প্রার্থনা করি, যেন ভবতয়হাীর গ্রতি আমার (প্রেম, সখ্যতা, মৈত্রী ও 

দবান্ত ভাব, এবং তাহার তক্তগণের সঙ্গ জন্ম-জন্মাস্তরে লাভ করিতে পারি ! 
ধনবান্ ব্যক্তিগণ এশরধ্যমদে অন্ধ হুইয়৷ নরকগামী হয়, ভগবান্ অজ ইহ! 

জানি! অবিবেকী ভক্তকে কখনও, তাহ! প্রদান করেন না। আমি অবিবেকী ঃ 

আমার যেঙ্স ধনমদে কখনও মোহ উপস্থিত না হয়। 
মনে মনে এইরপ বিচার করত শ্রাঙ্গণ জনার্দনে চিত্ত সমর্পণ পূর্বাক বিষয়কে 

রিষবৎ পরিত্যাগ করিবাম্ম অভ্যাস করত অনাসক্ত ভাবে পত্বীৰহ ভগবদপ্ত 
সম্পত্তি ভোগ বন্ধিতে লাগিলেন। 

তন্ত বৈ দেবদেব্ত ছরের্জ্ঞপতেঃ ্রতোঃ | € 

আন্ষপার প্রত্তবে! দৈবং ন তেভ্যো বিস্তাতে পরং ॥ 

সুকদেব বলিলেন, অহে!! বিনি অন্ধারদি লোকপাল দেবতাগণেরও পুজ্য 



২৩৮ ভীরু । ['দ্বারকালীল! ] 

ও বজ্ঞাদি সৎকর্খের একমাত্র আরাধ্য সর্ধান্তরধ্যামী শ্রীহরি, তাহার সমীপে 

ব্রা্গণগণই তীহান্ন একমাত্র আরাধ্য !-_ ব্রাহ্মণের অপেক্গা কাহাকেও তিনি 
উৎকৃষ্ট বলিয়া! বিব্চেনা কয়েন না। 

বাছাহউক, ভগবস্তত্ত ব্রাহ্মণ স্বীয় অবস্থা পর্যালোচনা! করিয়৷ বুঝিলেন, 
ধাহাকে কেহ পরাজিত কন্দিতে পানে না, সেই অজিত ভগবান্ কেবল স্বীয় 
ভক্ত-ভূত্যের নিকটই অবলীলাক্রমে অধীনতা স্বীকার করেন। এইজন্তই তাহা 
নাম ভক্তের ভগবান্। তাহার অসীম প্রেমের বিষর চিন্তা! করিয়া ব্রাহ্গণ তাহার 
চিত্তকে তনিষ্ঠ করত অবিস্ভ! বন্ধন অতিক্রম পূর্বক সঙ্জনগণের প্রাপ্য হর্লভ 
ভগবন্ধাম বৈকুষ্ঠলোকে অনায়াসে গমন করিলেন। " 

প্রীদামকে, 'বক্ষণ্যদেব ভগবান্ শ্রীকষ্ের এইক্ষপ সম্পত্তি দান ও তাহার 
ত্রাঙ্মণণ্ভক্তির বিধরণ ধিনি একাস্তচিত্তে শ্রবখ করেন? তিনিও কর্মবন্ধন স্বরূপ 
এই সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া! থাকেন। 

৮(০)- 

মানুষ কি ভ্রান্ত! আমর! ধন সম্পত্তি অর্জনের আশায় বাল্যকাল হইড়ে 

বিদ্যা অঞ্জন করি। বিদ্কার্জান সমাপ্ত হইলেই অর্থ-লাভাকাজ্ষার “অর্থ, অর্থ 
করিয়া! ঘুরিয়া। মরি | বখন অর্থের আকাজ্ছ! কেদশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর 
হইতে থাকে, তখন ক্রমপঃই,_-যতই অর্থ না! পাই, ততটু বিভভার্জনের ভুফল-... 
বিনয়, শিষ্টাচার ও ধর্ণ প্রভৃতি বিষর্জন দিয়াও নখের আশায় অর্থ হস্তগত 
করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু নদ কোথার, তাহার অন্থসঙ্কান কদ্ি না? 
রী পুত্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনরূপ পণ্বৃত্ধিকেই দুখের অঙ্গ বলিয়া মনে করি । 
তাহার জন্ত কাহার গলায় ছুরি দিব, কেবল আহারই সুযোগ অন্বেষণ করিয়া 
বেড়াই! আমান স্ত্রী গায়ে এক গ| গহন পরিয়৷ গরবে ঝম্ বম্ করিয়া 
বেড়াইবে) কাদার পুর কনা! উত্তম উত্তম খন্ড খাইবে ) অয পরিচ্ছদ ও 
অলঙ্কার পরিধান বদিবে? জানার ধনৈখ্যোর গুদে দেশবাসীর প্রাণে সন্ত্রাস 
উৎপাদন করিবে; ইহাই আমার দুখ কল্পনাঙ্গ সীম! ! 

হার! হার! 'জামর! কি' অধন | দুখ 'কি এবং কোথায়, ভাহ! জর্জন 
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্বরিতে হর, মা জাপনিই আসে, তাহার চিন্তা করি না। পশু ভা উদর 

পূরণ ও ইন্রিয়-চগ্লিভার্থতাই কি সুখ? তাহা বদি হইত, তবে পুতে আন 
মান্ছষে প্রভেদ কি? মাছুষের বিদ্ত] বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রয়োজন কি? “কোথায় 
সুখ, কোথায় হুখ'* বলির! চান্িদিকে তুন্িলে ন্মুখ লাভ হয় না। কত্তরিকা! 

সুগ নিজ নাতিস্থ কন্তরির গন্ধে আরুল হইয়া কোথা হইতে তাহ! আসিতেছে, 
তাহার অন্বেবণেই চারিদিকে ছুটিয়। বেড়ায়। কিন্তু উৎপত্তি স্থানেন্স সন্ধান 
ন| পাইয়া তাহার অন্বেষণ যেষন কোন সার্থকতাই লাভ করিতে পারে নাঃ 
তন্্প, আমর! পসুখ সুখ” করিয়! জগত্ময় ঘৃরিয়! বেড়াইলেও যতক্ষণ ন! আমরা 
সেই স্থুখোৎসের সন্ধান পাই--ততক্ষণ কখনই আমাদের প্রকৃত নখ লাত 

হয় না। সে ভ্রমণ কেবল নৈরাশ্ঠেরই কারণ হয়! 

আজ আমরা এই সভ্যতার যুগে বে বিষ্ঞা অধিগত করি, তাহা সুখের 
লোভ দেখাইয়া! প্রথমতঃ আমাদের ধর্ম কাড়িয়া লয়। তাহার পর, ধীরে ধীরে 
নান৷ দুপ্রবৃত্তিতে ভুবাহয়! সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। 

ভাল খাওয়া, ভাল পরা, গাড়ী ঘোড়া _মটব চড়া, ন্ুরম্য অট্টালিকা 
বাস, নাটক নভেল পড়া, ইন্্রিয়-চবিতার্থতয় বিলাসের শ্বোতে নিমজ্জিত হওয়া, 
স্থুখ নছে। বিষ্ঠাতোজী শুকর তিন্ন কে ইহার্দিগকে সুখের সংজ্ঞ! প্রদান 

করে? 
প্রকৃত স্থুখের অন্বেষণ করিতে হইলে আমাদিগকে সংযত হইতে হইবে, 

ধর্ণ ও ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। ভগবানে চিত্ত অর্পিত হইলে 
স্থখের আর কিছুই বাকি থাকে না। যে ভগবানে সর্বস্ব অর্গণ করিয় নিঃস্ব 

হইতে পাবে, তাহার স্তায় সুখী জগতে আর কে আছে? তাহার মনে পাপ 
নাই, হুশ্চিন্তা নাই, আধি ব্যাধির ভয় নাই) কাহারও সর্বনাশের কল্পন! নাই, 

ইন্ত্রিয়-চরিতার্থতার উত্তট কল্পনার দণ্ডে দণ্ডে মৃত্যুর আশঙ্কা নাই, বিষয় ভোগ-. 
ধনৈশ্বর্য্ের আকাজ্ষা নাই, তাহার চিত্ত _শাস্ত--প্রশাস্ত- সদানন্দে বিভোর ! 

ভগবানকে পাইবার ইহাই পূর্বা লক্ষণ! ০০৪৮ 
কিছুরই অভাব থাকে না। 

সকলের 'ভাগ্যেই যে এক জন্মে ভগবান্ লাভ ঘটিবে এমন কথা চিনা 
পায়ে না। কারণ উৎকষ্ট আকাঙ্া না অন্সিঙগে তাহাকে পাওয়া যায় না। 
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সবাছাক়। সেইকপ আকাঙ্ষা স্ছজন করিতে পারেন, তীছার! ভাগ্যবান সন্দেহ 
নাই। কিন্ত তাহা ন! হইলেও জন্মাবধি বদি আমরা! আমাদেকস হিন্দু ধর্মমোচিত 

বিধি নিষেধ মানিয়া চলিবান্র সুযোগ পাই, সংযম সাধনা শিক্ষা করি, সুখ কি 

ও কোথায় তাহার মর্ম অবগত হুই, এবং তাগ্যারী ধর্ম কর্মে জীবন অতিবাহিত 

করিতে সচেষ্ট হই, তাহা হইলে এ জন্মে না হউক, এক জন্মে না এক জগ্গে 

ভগবত ক্কপা লাত কদিবার উপযুক্ত হইবই হইব। আমার হায় এখন হইতেই 
প্রস্তুত হইতে থাকিবে যে, এই সভ্যযুগের সংজ্ঞাপ্রাপ্ত “খাওয়া! মাথা, শোওয়া 
পরার” অভ্যন্তরস্থ বিলাম্-ব্যসনের কটাক্ষ, সুখ নহে! স্থুখ বিলাসে নহে, 
স্বখ ত্যাগে! যে যত ত্যাগ করিতে পারে, সেই ততন্ুখী! যেশব্যাবিনা 

বৃক্ষতলে শুইয়া! গভীর নিদ্রা যায়; বে কাহারও সেবাব অপেক্ষা না রাখিয়া 
আপন কর্ম আপনি করিয়! লয়) যাহার হস্ত পবোপকার সাধনেব জন্য সর্বদাই 

প্রসারিত ; পর ব্যথায় যাহার হৃদয় আকুল হুইরা উঠে; যে যৎসামান্ত অশন 
বসনে সন্তষ্ট ; যে ভগবানের পুজাব জন্ত সর্বদাই স্থযোগ অন্বেষণ করে ; ভগবান্ 
ব্যতীত, দেহে যাহাব মন নাই ; আধি ব্যাধিতে যাহাকে ক্রিষ্ট করিতে পারে না 

সেই সুখী, সেই স্বাধীন, সেই বীর, সেই বলবান্ ! 
ধর্দ ও ভগবানে চিত্ত উৎস্থ্ হইলে, আধি ব্যাধি প্রভৃতি পার্ধিব কোন 

সম্ভতাপই আব তাহাকে ব্যাকুল করিতে পারে না । ভগবল্লাভ সুদূর পবাহত হইলেও 
ভগবানে চিত্তার্পণ পূর্বক সুখী হইতে পাবে। আর, একবাব যদি বিশেষ 
পরিশ্রম ও অভ্যাস পূর্বক ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিতে পার, তবে আর 
তাহার ক্কপাই বা না পাইবে কেন? বদি তাহার কৃপা পাই, তবে আর আমার 
অপুর্ণই বা কি রহিল? রি 

তাহাকে পাওয়াই পরম লাত-_পরম সুখ । তিনি ভক্ত-প্রাণ! ভক্তের 

ছুখ-্থচ্ছন্দ দাতা! ভক্ত কি পাইলে মুখী হর, তাহ! তিনি জানেন। ভক্তকে 

তাহা অন্বেষণ করিতে হয় না.। 
স্বখ অর্থ আনন! মাছুষ আননদই' চাক্ন। আনঙ্গা লাতই যদি মানব 

জীবনে উদ্দেশ্য ছয়, তবে তিনি যে আনন্দ দান করেন, সে আননোর স্বাদ, 

মানুষ একবার পাইলে, অন্ত কোন আনন চান না! ' 
, বে হুগ্ধ কিজিনিস কখন জালে না, হদ্ধের নাম করিয়া অন্ত কোন জিনিপ 
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লহঝো্ঠ, তাহা গলাধঃকরণ “বয়ানে 'উলে ; কিন্ত বে একবার” টেন 
পাইয়াছে, হুড কি তাহ! চিনিয়াছে, তাহাকে বেহ ফাকি দিতে পাকে না? 

ভ্বগবাদের ইচ্ছান্ন ক্ষবিকের যধ্যে জীদামেন অতুল সম্পতি-_ঈরয ই 
যোনি, অপংখ্য দাসদাসী, রাশি রাশি রছালফার, অপূর্ব অশির-খদিত পর্চা 

সম, সহাসাজাধিগাজ-তোগ্য কত শত শব্যালনাদি ও গৃহোপকরণ আছি 
'আবিতূ'ত হুইল । উপার্জন কনদির। মাছধ কত দিনে-_কত বৎসরে-_কৃত জেট 
জার! করিতে পারে? আরও, পারিতেও কি তেমন হয়? ভগবানের দানে 
বে বুখে হুচ্ছ্দ, যে আননা-গ্ীতি, বে স্বায় ভাব, যে অজ্রিতাপ-সংঙ্গর্ণ 
শুন্ভতা, হাদব রচিত পদার্থে তাহা! নাই ) তাহা হইতে পারে না! 

একজন সন্গাসীকে বলিতে শুনিয়াছি, যে, *লেখ! পড়া শিখিসা বুখায় 

এত সমক্ন নষ্ট করিয়াছি। এখন দেখিতেছি ভগবান্ লাতের অন্ত ইহার 

ক্ষিছুর্নই আবশ্তক নাই। এমুল্য দিয়! ভগবান্কে কেনা যার না। তাহাকে 
কিনিড়ে হইলে যাহা আবশ্বীক, তাহা আমার জঙ্মের সহিত জন্গিয়াছে। কেবল 
ইচ্ছা, প্রণোদনা, অভ্যাম ও কর্মের প্রয়োজন।” 

ধর্ম উপার্জের বন্ত। শিক্ষা! ও সংযম চাই, অভ্যায় ও কর্ম টাই, বিশ্বাস ও 

ত্বত্তি চাই, প্রাণ ও প্রণোদনা চাই! দেহাদির পাপ বিনাশ জন্ত ডাহা 
শরণ।পর হুওয়! চাই। | 

পাপোহহং পাপকম্মাহং পাপাত্সা পাপসম্ভবঃ ৷ 

ত্রাহি মাং পুগুদ্বীকাক্ষ সর্বব পাপ হরোহরিঃ ॥ 

আমি পাপী, আমি পাপকর্দা, আমি পাপাত্মা, পাপ হইতে আমার উদ্তষ। 
অতএব হে পাপনাশন পুওনীকাক্ষ | আমাকে সর্ধ পাপ হইতে রক্ষা ক। 
ইহ? বলির! তাহার শরণাপর হুইতে হইবে। জড়ের ভার বসির থাকিলে ধর 
হয় না। ধর্খের জন ক্ৃর্টের 'আবশ্তক | ঘি একজনকে একটা গরস্টিন 
কর, কাকাকেও ক্ষুধার্ত: দেখিয়! অন. ছু, কহিকেও তল ঘা গনি, চোর ধা 
দন, বিপধ্ বা ব্যাধি হইত রক্ষ। কৃ, ইত্যাদি, তাহাই হর্স ।- কপ 
ধর্ার্বান হর। আর চিত্তশুদ্ধিয় জরা চাই-সংবদ, উপবাসরদতা, পুজার্সা, 

[৩১] | 



২৪২ শ্রীককঃ। [ ছায়কালীলা ] 
ভিজে এ তত এই 

ভক্তিবন্দনা, শ্রবণকীর্তন, শ্ররণমনন, দান্য,. সখ্য ও আত্ম-নিবেদন, জপ-_. 
ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি ও সাধুসঙ । 

এ জন্মে ধর্ম অর্জিত হইলে, পরজন্মে ভাহ! সুখ দান করে। সুখ আপনি 

আসে না। স্ুকর্শে সুখের এবং ছু্ষর্শে হঃখের জন্ম হয়। এইরূপে কত 
জন্ম-জন্মান্তরের ভোগাবশেষ সঞ্চিত কর্মফল ক্রমশঃ আমাদিগকে সখ বা হঃখ 

প্রদান করে। 

আমরা কর্ম্মফলকে ভিন ভাগে বিভক্ত করিডে পাৰি; ১ পুর্ব পূর্ব জন্মেব 
প্রবল কর্মফল সমষ্টি দেহীকে তাহাদ্দেব ফঙগ ভোগ করাইবাব জগ্ত সমস্টীভূত 
হইয়া বলপুর্ববক দেহীব একট! দেহ গঠন করাইয়া লয়। ইহা প্রথমাংশ বা 
প্রারন্ধ কর্ম। তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট অপেক্ষারত ছূর্বল কর্ণ সমূহ উহাদের 
ভোগ অস্তে দ্েহীকে কর্মফল ভোগ কবাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। 

ইহা! দ্বিতীয়াংশ বা! সঞ্চিত কর্ম । দেহী জন্ম লইয়! দেহ ধাবণ পূর্বক প্রথমাংশের 
কর্মফল তোগ করিবার সময় স্থকর্্ম তর যাহা করে, তাহ ভবিষ্যতেব জন্ত 

সঞ্চিত হইতে থাকে । ইহা তৃতীয়াংশ ব! ক্রিয়মান কর্ম 
কর্মফল সমূহ আমায় ভোগ করিবাব অন্ত, আমার এই যে ভোগার়তন দেহ 

স্থহি করিয়াছে, ইহাই এ জন্মের প্রাবন্ধ কর্ম । ইহাদের হাত হইতে এড়াইবাব 
কোনই উপায় নাই। যমরাজের নিকট দস্তর মত পাট্ট। লইয়া! ইহার! আমার 
এই দেহ জমি অধিকাব করিয়া বসিয়াছে। 

এবং ইহাবা আমায় অধিকান্নূবপ দাসত্বে নিয়োজিত করিয়া পূর্ণ কর্মফল 
আদায় করিবেই। প্রারন্ধ কর্ম হইতে নিস্তার নাই, ফলভোগ করিতে হইবেই। 
তবে উপায় কি? উপায় আছে। আমর! যদি একান্ত মনঃগ্রাণে ভগবানের 

শক্সণাপন্ন হই; সৎকর্ম, সন্ধশ্মে, সদালাঁপে, সাধুসজে__সম্ভাবে জীবন যাপন 
করিতে পারি, শবে ভগবানেৰ দক্া় কঠোর প্রারন্ধ কর্মফলের ভোগ- 

কঠোরতারও হ্রাস হইবেই হুইবে। যেমন, কাহারও হুয় ত সর্পাঘাতে মৃত্যু 
নির্দিষ্ট ছিল; কিন্তু এ জন্মের ক্রিয়মান সৎকর্মের ফলে তাহ! হাস প্রাপ্ত হইয়। 
সেই নির্দিষ্ট দিনঃ নির্দিষ্ট ক্ষণে তাহার পায়ে কাটা ফুটিল! 

মহথি মার্কতেয়ের পুনর্জন্ম, ইহার অন্ততম উদাহরণ। সৎকর্---সহাদেৰ 
পুজার কলে তাহার মৃত্যুও রহিত হইল! 
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আবার ক্রিরমান কর্মের বিশেবত্ব এই যে, তাহা! বদি সন্তাবে আন্ুঠিত হয়, 

তবে তাহীর ফলে সঞ্চিত কর্ধও নাশ প্রাপ্ত হয়। স্মৃতরাং ক্রিরমান কর্ম্মই 

সর্ব-প্রধান। যদিও নিশ্চিত জানি যে, প্রারন্ধ কর্ম আমাদেক্স দেছে তাহাদের 

ফলভোগ করাইয়া! লইবেই লইবে; তথাপিও, ঘদি আমরা তাহাকে উপেক্ষা 

কবিয়া কঠোরশৎকর্মেব অনুষ্ঠান কবিতে পারি, তাহা! হইলে আমর! এক টিলে 

তিন পাখী মারিতে পাবিব। প্রথমতঃ তাহ! দ্বারা এ জন্মের ছঃখভোগ 

ফলের হাঁস হইবে ; ছবিতীয়তঃ, আমর! সঞ্চিত কর্মকেও বিনষ্ট করিতে পারিব ঃ 

তাহারা আর আমাদের অন্থুসরণ করিতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ, ভগব্ৎ 

কপায় আমাদেব ভবিষ্যৎ জীবনকে ছুঃখমুক্ত ও সমুন্নত করিতে পারিব। 

অতএব, এমন ছূর্লভ মানব জীবনকে উপেক্ষা কবা কর্তব্য নহে। জীবনুক্ত 

রামপ্রসাদ ঘলিয়াছেন, “আবাদ করলে ফলত সোনা! ইহা গ্রব সত্য। 

আবাদ করিলে সোনা ফলিবেই ! 
যাহার! নিষন্্ী-_জড়, কেবল তাহাদেবই কোর্ঠীর ফল হুবহু মিলিয়া যায় ! 

বাহার! সৎকর্ম, নিষ্ঠাবান্, ত্যাগী, উদ্যমী, ভগবস্তক্ত,_-অন্স-জন্মান্তরেব কর্মফল 

তাছাদিগের প্রতি, তাহাদের নির্মম কঠোরতা! পরিহার করে! যেন পরিতু্ 

হুইয়াই তাহাদেব স্ব স্ব অধিকাৰ পরিত্যাগ কবিয় চলিয়া যায়! অথবা ধাহারা! 

কঠোর উদ্যম অধ্যবসায় সহকানে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে উন্নীত বা ভগবৎ ক্কপালাভে 

ধন্ত হন, প্রতিন্দিয়াল সার্ডিসেব আইন কানুন বা সাধারণ কর্মফলের সুখ হঃখ 

আর তীহাদের ত্রিসীমাও স্পর্শ করিতে পারে ন1! 

ভাই পুনঃগুনঃ বলি, আমর! কি ্রান্ত! ধাহাকে পাইলে আমাদের আর 

রে কিছুর অভাব থাকে না, আমর! তাহাকে উপেক্ষ। করিয়া, অর্থ সম্পত্তি, 

, বিস্া, মান, বশঃ ও ্ত্ীপুত্রাদি প্রাপ্তির জন্য সর্বদাই কত রি 

টি 
মহাত্মা! ভ্রীনামের উপাখ্যান পাঠ করত এক দিকে যেমন ভক্তের ভগবানের 

অনীম করুণ! দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই, অন্যদিকে তেমনই, ভগবান্ শ্রীকফের 

সনধর্ধে অস্তপ্রাপনা, পুরস্কার ও উৎসাহ দান লক্ষ্য করিয়া তাহার শ্রীচরণ সেবায় 

্রনুন্ধ হই? অবস্থা, তাহার প্রীচরণে কোটা কোটা প্রণাম পুরঃসর প্রার্থনা, 

যেন বিষয়ে মুগ্ত না হই! | ্ 
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উপসংহারে এই মাত্র প্রার্থনা, ধিনি যে অবস্থায় থাকুন, সৎকর্ম করুন $ 
কায়মনোবাক্যে ধিনি যেরপে পারুন, পরোপকাব করুন। যিনি অর্থ ব 
সামর্থ দানে অসমর্থ, তিনি মনে মনেও লোকমঙ্গল কামনা! করুন। পরের 

মঙ্গল কামনা করিলে নিজেব মঙ্গলই আগে হয়] একমাত্র সৎকর্ম্ই জীবকে 
সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিয়! অনন্ত সুখ প্রদান করে। *্একমাত্র সৎকর্ম 
জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম ক্ষয় করাইয়া! থাকে । তন্ৎ কর্েত্যোঃ নমোমমঃ ! 

আবার ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া সৎকর্ম না করিলে তাহা গ্রাণহীন হয়। 
শিব-বিহীন যজ্ঞ হইতেই পারে না। যজ্ঞের কল্পনা মনোমধ্যে উদয় হইলে 
প্রথমেই ধজ্ঞেশ্বরকে মনে পড়ে। যজ্ঞেশ্বরের করুণ! ভিক্ষা না করিয়! কার্যে 

অবতীর্ণ হইলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না। যজ্ঞেশ্বর কৃপা করিলে তবে যর পুর্ণ ফল 
লাভ হয়। 

তুমি সদাচারী হইতে পার, ত্যাগ, নিষ্ঠা, ইন্দ্রিযসংষম, সত্য ও লোক- 
মঙ্গলে তোমার অন্গুরক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তুমি তোমান্ কার্যের 
পুর্ণ ফল লাভ কবিতে পারিবে না। যেমন ইপ্রিনে কার্য পবিচাঁলনকর সমুঈয় 
যন্ত্র সন্নিবি্ট থাকিলেও জল ও আগুণ বা! বিহ্যৎ নহিলে তাহাতে প্রাণ সঞ্চারিত 

হয়না! তদ্রুপ আপনাকে পুর্ণপরিণতি দান করিতে হইলে, __অর্থাৎ যদি তুমি 
কোন উদ্গেস্ত লইয়া উদ্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ংঘম, ত্যাগ, সতা, ধর্নিষ্ঠা ও লোকমজল 
প্রভৃতি সদাচরণে প্রবৃত্ত হুইয়৷ থাক, তবে»_তাহাদেব মধাস্থলে তোমার 
ইষ্টদেবতাকে স্থাপন করিতে হুইবে ? নতুবা উদ্দেস্ত সাধন বা উদ্দিষ্ট কার্ধ্যের 
ফল লাভ ঘটিবে না। জন্ম-কর্ম্বের সাফল্য অপুর্ণই রহিয়! যাইবে। 

আর বদি, তোমার কোন উদ্দেশ না থাকে, সঘিষয়--সদ্গুণ ধনিয়াই ত্যাগ, 
সত্য ও ইঞ্জিরসংযমাদিতে আকৃষ্ট হইয়া থাক, তবে তাহা! বারা এ লমুদয় ধঞজই 

 নির্দিত হইয়া নিক্রিয় অবস্থাতেই থাকিবে! কোন কাজেই ভাহ! প্রাণথিপিষ্ 
হুক! ফলগ্রস্থ হইবে না। হস্ত পদ, চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মধ্তকাদি 
বিশিষ্ট এই মানব দেহ, প্রাণ ব্যতীত শব। প্রাণ বহি্গত হইলে ঘুহুর্ত মধ্যে 
তাহার মনোরম ল্াবগ্য চলিয়! যায়| দেহ বিরুত ও তৃরর' হইয়া উঠে! 
প্রাণ সঞ্চারিত হইলে ?শক়ি সামর্থ জাগিয়া উঠে! জ্ঞান, ভক্তি-প্রীতি, প্রেম, 
কর্তব্য, সহ্দ্ধি এবং হাসি ও লাবণ্য প্রতৃতি কুটির "উঠে! -হত্তগাদতধণদি 
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নত স্বরূপ জড়দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইলে, তবে ফল স্বন্ধপ সম্তির উদ্ভব হয়। 
সতূত্তি হইতেই সন্ভাব-_সর্ধ্ব-চরিতার্থতার জনক-_ইষ্টলাত হুইয়! থাকে। 

অতএব বদি জানবান্ হও, তবে এই মুহুর্ত হইতেই সংকার্যে প্রবৃত্ত হ₹ও। 

অনৃষ্ট বলিয়! যাহা! কল্পন! করিয়াছ.তাহাকে দুরে নিক্ষেপ কর্প। অনৃষ্টে যাহাই ঘটুক 
তাহাতে ভ্রক্ষেপ ন৷ করির সর্বদাই ভগবন্ুখ হুইয়! কঠোর সাধনায় নিরত হও | 
দৃঢ় সংকল্প-_-“বোখ” করিয়া একনিষ্ঠ হইয়! সৎকার্য্য, সৎসঙ্গ, সদালাপ ও সদাচারে 
প্রবৃত্ত হও, তোমার ইহকাল যৎসামান্ত বস্ত্রণাসন্থুল হইলেও পরকাল সমুজ্দজল 
হইয়া উঠিবে! ভক্ত ও ভগবানেব কৃপায় এই অন্মেই তোমার যর্বা-হুঃখের 

অবসান হইবে। বাহৃতঃ কিছুদিন মহাত্মা শ্রনামের ভ্তায় দীনহীন হইতে 
পার, কিন্তু তাহাতে ব্যাকুল ন! হইয়া, তাহাকে ভগবানের দান বলির ' গ্রহণ 

করিয়া, আনন্দলাভ করিলে ্মচিরেই বিপুল আনন্দে নিমগ্ন হইবে ! 

৮ 



গভ্ভাঙ্ন শ্িভলন £ 

এক সময় জ্যোতির্ষ্দগণ সর্বগ্রাস সুরধ্যগ্রহণ সংবাদ প্রচাব কবিলে 

চারিদিক হইতে শ্রেষ্ঠ মীনবগণ গ্রহণন্নানে নিজ নিজ শ্রেয়ঃ বা পুণ্য লাত জন্ত 
কুকক্ষেত্রের পবিত্র তীর্থ সমস্তপঞ্চক নামক স্থানে উপনীত হইতে লাগিলেন। 

তীর্ঘবাত্রা উপলক্ষে পুণ্যকামী ব্যক্তিবর্গ, বৃঞ্চিবংশীয়গণ, অক্র,ব, বন্থদেৰ 
ও বাহুকাদি শব স্ব পাপ বিমোচনার্থ কুকক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। দ্বারকাবাসী 
জনগণ বিস্বাধর তুল্য অপূর্ব দীপ্তিশালী অন্ুচরবর্গে পরিবৃত হুয়া দেব বিমান 
সদৃশ অপূর্ব রথ সমূহে আরোহণ করিয় কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলেন। 

সেই পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হইয়৷ সকলেই আগ্রহ সহকাবে সমন্তপঞ্চক তীর্থে 
অবগাহন করিয়! সান পুর্ববক সমাহিতচিত্তে উপবাদী থাকিয়! বস্ত্রালঙ্কাৰ শোভিত 
বর্ণ মাল্যাদি ভূষিত ধেন্ সমূহ ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে লাগিলেন। 

বুষিগণ যথাবিধি রামহুদে পুনবার নান করত দ্বিজাতিগণকে পরমানাদি 

বহুবিধ তোজ্য ভ্রব্য প্রধান করিয়। প্গ্রীরষ্ে আমাদেব, তক্তি হউক,” বলিয়া 
প্রার্থনা করিলেন । অনন্তর কৃষ্ণভক্ত বৃঝ্কগিণ আহার পর ব্রাঙ্মণগণের অনুমতি 

লইয়া সকলে তৃপ্তিব সহিত ভোজন সমাপন পূর্বক বৃক্ষ সমূহের নিগ্ধ-ছায়ায় 
বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 

কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া সুহ্থৎ সন্বস্বী নৃপতিগণ এবং মঞ্গ্ত, উনীনর 
(অবস্তি) কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সয়, কান্বোজ, কেকর, মদ, কুস্তী, আনর্ত, 
কেরল ও অন্তান্ত দেশীয় আত্মীর়গণ, পর পক্ষীয় নৃপতিবৃন্দ, নন্দ প্রভৃতি ম্থৃহৎ 

গোপগণ্* এবং ধর্মের জন্ত উৎকন্তিত হদয়া গোপীগণ উপস্থিত হইয়াছেন 
অবলোকন করিয়) সকলে বিশেষ আননালাভ করিলেন। 

পরস্পরের সন্দ্শন জনিত আনন্দোন্কালে পরম্পব অত্যন্ত উৎকুল্প হইলেন। 

আনন তাহাদের সুখপন্ম বিকসিত হুইল; নয়ন হইতে জানন্দার্ বিগলিত 
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হইতে লাগিল) পরম্পর পর়ম্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করত গাদগদ কণ্ঠে ও 
রোমাঞ্চিত কলেবরে সকলে পরম গ্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন ! 

নারীগণও পরম্পর পরম্পরকে অবলোকন করিয়া অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন 

হইলেন। _ পরম্পর প্রেমাবলোকনে পরম্পরের প্রীতি উৎপাদন করত আনন্দাস্র 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন। গাঢ় আলিঙ্গনে পরম্পরের কুদ্ুষরজিত কুচযুগল 
ক্রমশ:ই বিমন্দিত হইতে লাঁগিল। অনস্তর গ্রীতির আবেশে পরস্পর পরম্পরের 
বাছ ধাবণ করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। 

তদনস্তব যাদবাদি বুঞ্গিগণ বয়ঃ-জ্োষ্ঠ বৃদ্গগণকে অভিবাদন করিয়া এবং 

ননবয়স্কগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হই পবম্পরের কুশল প্রশ্ন সমাপন পূর্বক 
কষ কথাব আলোচনায় নিমগ্ন হইলেন। 

কুম্তীদেবী তণায় ভ্রাতা, ভগিনী, তাহাদিগের পুক্রগণ+ ্বীয় পিতামাতা, 
ভ্রাতৃ-পত্ধীগণ এবং মুকুন্দকে সন্র্শন করিয়া অত্যন্ত আনন লাভ কবিলেন। 

তাহাদিগের সহিত কথোপকথনে, তীহাদিগেব অদর্শন জনিত বি ব্যথা 
দুরীভূত হইল। 

কৃস্তী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, হে আধ্য! হে ভ্রাতঃ! 

এই সংসারে প্রকৃতপক্ষে আমিই হতভাগিনী ! কারণ আপনারা পরম শ্রেষ্ঠ 
বাক্তি হইয়াও আমাদেব বিপদকালে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই ? বা! 
আমাব বিষয় একবারও স্মরণ করেন নাই। ইহা! অপেক্ষ। আমার ছুর্ভাগ্যের 

বিষয় আর কি হইতে পারে ? 
বুঝিলাম, দৈব যাহাব প্রতিকূল, তাহাকে সুহৃদর্গ, ভ্ঞাতিকুল এমন কি 

নিজেব পুত্র, ভ্রাতা, পিতামাতা পর্যন্তও ম্মরণ কবেন না। তাহ! শুনিয! 

বন্থুদেব বলিলেন, হে অন্ব! এজন্ত দুঃখিত হইও না? বা কাহাবও প্রতি 

দোষাবোপ করিও না। কাবণ এ সংসাবে মানুষ কেহ কিছুই নহে। 
সকলেই দেবতার হস্তে ক্রীড়াপুতলিক! মাত্র! সেই পরমেশ্বরের অধীনে 
থাকিয়। জনগণ কার্য করে এবং অন্তকে প্রবৃত্ত করায়। 

আমর! কংসেব দৌরাক্য্ে প্রপীড়িত হুইয়৷ বহুকাল দেশ দেশাস্তন্নে পলায়ন 
কবিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে দৈৰবেব কৃপাতেই পুনন্নায় পূর্ব স্থান 
প্রাপ্ত হইয়াছি। 



২৪৮ উর। [ খারকালীলা,] 

 শুদেব.বনিলেন, হে সাজন্।! উপনীত গাব, বন্ছদেৰ ও উগ্রসেনাদি 
যাদবগণ কর্তৃক বিশেষ সঙ্গীন পূর্বক লমাদৃত-ও অঙ্ছিত-হইয়। আচযুত ধন্দর্শন 
জনিত পরমাদঙ্গে পরম -নিবুতি লাভ.ককিচলন ।, 

ভীষ্ঘ, ভ্রোণ, অন্থিকানঙগন: ধৃতরাষ্ট সগুতা গান্ধারী, সম্ত্রীক যুধিঠিরাদি 

পঞ্চ পাওব) কুত্তী, সঙ্জর, বিস্তার, ক্কপাচাধ্য; কুম্তিভোজ বিরাট, ভীষ্মক, মহামনা 

নগ্রজিৎ, পুরুজিৎ, ক্রুপদ, শৈব্য, ধুষ্টকেতু, কাশীরাজ, দমঘোধ, বিশালাক্ষ, 
নিথিলাধিপতি বহুলাশ্ব, দ্র, কেকর, বুধামন্থ্য, স্থুশর্মা ও বাহিলক প্রস্ততি 

নৃপতিষর্গ এবং রাজা ধুখিচিবের অনুগত অন্তান্ত বিক্রমশালী নরপতিগণ পত্ধীসহ 
ডগবাদ্ শ্ীকষ্ণেব তাদৃশ সর্বৈষ্ধ্ধ্য সম্প্ন মদনমোহনমৃ্তি দর্শনে বিশ্ময় সাগরে 
নিমগ্ন হইলেন ! 

তাহারা! সকলেই বাম কর্তৃক বিশেষ সমাদৃত ও অভ্যধিত হইয়! অত্যন্ত 
পরিতুষ্ট হইলেল। এবং হর্যোৎকুল্প হৃদয়ে ক্ষ্ণাস্ত্রিত বৃঞ্িবংশীয়গণেব যথেষ্ট 
এ্রশংস! করিতে লাগিলেন। 

তাহারা উগ্রসেনকে সন্বোধন কবিয়া কহিলেন, হে ডোজপতে | এই 
সংসারে আপনারাই প্রন্কত মাচুষন্ধণে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । কারণ, যোগি- 
গপেরও হুরারাধ্য 'কমললোচন শ্রীকধচকে যখন নিরস্তরই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, 
তখন ইহা! অপেক্ষা! আপনাদের সৌভাগ্যের পরিচন্র আনব কি আছে ! 

ধাহার পবিত্র কীর্ডিরাশি জনশ্রুতিতে পন্িব্যাপ্ত হইয়া অমগ্র ধবণীকে পবিত্র 
করিতেছে, ধাহাব শ্রীচবণ-বারি মন্দাকিনী নামে স্বর্গরাজ্যতঃ গঙ্গ! নামে 

মর্জ্যধাম এবং ভোগবতীদ্গপ পাতালপুরীকে পবিত্র করিতেছে, ধাহার 
মুখনিঃহ্তবাণী বেদপাস্ত্ররূপে রিশ্ব-সংসাঘকে পবিত্র করিতেছে, এক্ষণে করাল 
কালফবলে দণ্ঠদহিমা মহী সেই ভূভভীরহারী অধুস্দনেক স্থুকোয়ল চরণারবিন্দের 
সুমধুর সংশ্পর্শে অর্ধশক্তি সমদ্থিতা হইয়া আয়াদের নর্বঘিধ অভিলাষ পুর্ণ 
কক্গিতেছেন, ধাহার সাক্ষাৎ দর্শনলাভ ছটিলে জীবের ন্বর্গভোগ্ের কথ! দূরে 
থাকুক, অপবর্গ (যুক্তি ) লাভেও কখন কুচি হয় না। ল্সাপনায! সাক্ষাৎ 
নরকে দ্বার ছ্বরূপ ভভীবণ লংলার ক্ষেতে ক্ষবস্থান ্ষরিরাও সেই: তবভয়হানীর 
সহিত দ্বিবাহাদি উপালক্ষে যৌন সম্ধর্কে এরং জাতিথ্ব নিবন্ধন সপিও সন্বন্ধে 
আবদ্ধ'হইয়!, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন, স্পর্শন, অন্গমন, তাহার সহিত সর্বা 



শ্রুক নন্দ ধশোদার সহিত গোপীবৃন্দের ২৪৯ পটা। 
দ্বাবক। লাল! + রুষণ বলখাণ প্রভাস-মিলন। 
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আলাপন, একত্র শয়ন, উপবেশন ও তোজনাদি করিতেছেন । অহ! ধাহাদের 

অন্ুরোবে স্বয়ং বিধু মানব-মূর্তি পরিগ্রহ কবিরা! তাহাদেব গছে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
সেই 'শাপনার্দেরই মন্তুদ্য জন্ম ধাবণ যে প্ররুতপক্ষে সর্বপ্রকারে সার্থক, তাহাতে 

আব সন্দেহ নাই। 

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! যাদবগণ শ্রকষ্জেনে সমভিব্যাহারে সেই 
পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন, শুনিয়! ব্রজপতি ন্ন্ সাক্ষাৎ এবং 

তাহাদেব বাসস্থানে একত্র বাস করিবাব 'অভিপ্রায়ে শকটস্থ ধনবদ্বরাজি সঙ্গে 

লয়! 'অন্ুচর গোপগণসহু গমন করিলেন। 

ম্াবাল নন্দকে দর্শন কবিয়া বৃষ্গিগিণেব আব 'আনলোন্স সীমা রহিল না। 
কবচবণাদি দোবর়ব প্রাগ লাভে যেমন সচেভন হইয়া উঠে, যাদবগখ ও, তদ্জপ 
তাহাকে দর্শন কবিয়া স্ব স্ব 'আসন হইনে গাত্রোখান পূর্বক গাঢ় আলিঙ্গনে 
চিববিবহ-সস্তাপ দৃব কবিলেন। 

নন্দকে আলিঙ্গন কবিয়! বন্দে 'অসীম আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। ফংসক্ৃত্ত 

ঘাবতীয় ক্লেশ এবং তাহার ভয়ে পুল্রত্বরকে গোকুলে নন্দগৃহে গুধভাবে রক্ষায় 

বিষয় যুগপৎ ত্ীহাব স্থতিপথে উদিত হুইল! তিনি প্রেমে সম্পূর্ণ বিহ্বল 

হইয়া পড়িলেন ! 
বামরৃষখ উভয়ে পিতামাতা নন্দষশোদাষ চরণ বন্দন পূর্বক আনছে 

উাহার্দিগকে 'মালিঙ্গন করিলেন। চক্ষু হইতে দবদগ্লিত ধাবায় প্রেমাশ্রে পতিত 

হইতে লাগিল। গগানন্দ-গদগ্দভাবে কণ্ঠ বাম্পরদ্ধ হয়! গেল! তীহারা 
পিভামাতাকে আব কিছুই বলিতে পাবিলেন না। তীহার্দে বালোচি 
অপূর্ব্ব গ্রীতিগদগদভাব দেখিয়া! নন্দযশোদা! লেছাতিশয্যে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া 
তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে কোলে লইয়া গাট আলিঙ্গন পূর্বক চুম্বন করিলে 

যেন তাহাদেব সকল ছুঃখের 'অবসবন হঈল। 

ব্রজেম্বরী বশোদাকে 'আলিঙ্গন কবিবাব কালে বোহিনী ও দেবকীব ছাদয়েও 

পুর্ন বৃত্তান্তের স্মবণ হইল । যশোদা কৃত মিত্রকার্ধয শরণ কব বাপপরুদ্ধ কে 
তাহাকে বলিলেন, হে ব্রঙ্েশ্বরি! তোমর! 'আমাদেন্স প্রতি যে .মিত্র ভাবেব 
পরিচয় প্রদান কবিয্বাছ, এ সংসাবে এমন কে 'আছে যে তাক! বিস্থৃত হইবে ? 
ইন্্তুল্য 'অতুল-শ্বধ্য প্রদানেও এ জীবনে তাহার খণ পরিশোধ কর! কখনই 

[৩২] 
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' সম্ভব নহে। আহা! শুত্রয় পুর্ব্ণে তাহাদের জনক জননীকে জানিত না, 

' তোমরা তাহাদের পিতামাত৷ স্বরূপ হইয়া! অতি যদ্বের সিত যেরূপে তাহাদিগকে 
লালন পালনাদি কবিয়াছ তাহ! বর্ণনাতীত। পক্মদ্য়েব আবরণে নয়নতারা 
যেমন স্থুবক্ষিত হয়, সেইরূপ তোমাদের যত্বে আমান্গের বালক অকুতোভর়ে 

বিচরণ কবিয়াছে। তোমাদেব স্তায় ন্েেহপীল উদাবচেতাব নিকট কখনই 

আপন পর ভেদ জান থাকিবাব সম্ভাবন! নাই। 
কি ভাবায় আমরা তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কৰিব তাহ! খুঁজিয়া 

পাইতেছি না। আবও তদ্রপ চেষ্ট! ধৃ্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, 
' তোমাদের সেকার্যেব পুরফ্কাব এ জগতে নাই! অতএব হে ভামিনি! 
আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমা যুগে যুগে যেন তোমাদের প্রাতি আত্যস্তিক 

শ্লীতি প্রদর্শন পূর্বক কৃতজ্ঞ থাকিতে পারি। 
রামক্ুষখ নন্দযশোদার ক্রোড়ে মুগ্ধ পুত্রের তায় অবস্থান কবিতেছেন, 

দেখিয়। বোহিণী দেবকীর ভয় হইল, পাছে সস্তানঘয় উহাদিগকেই প্রক্কত 
' পিতামাতা বলিয়া অবধারণ পূর্বক উহাদের সঙেই ব্রজে চলিয়া যায়, তাহা 
হইলে ত সর্বনাশ! তাই তাহাব। নন্দযশোদাব প্রশংসাচ্ছলে কৌশলে 
এমন ভাবে আপনাদের পুত্রত্বের দাবী কবিতেছিলেন যে, পুত্রত্বয়ও বিশেষরূপে 

' অবগত হউক যে নন্দযশোদা তাহাদের জনক জননী নহেন, পালক পালিক! 
পিতামাতা মাত্র ! পুত্রদ্ব তাহাদিগকে দেখিয়৷ যেরূপ বিরহ কা'তবতা প্রকাশ 
ও তীহার্দের চিতবিনোদ্ন কবিতেছিল, এবং নন্দযশোদাঁও ওবস ও গর্তুজাত 

সন্তানের ন্ায় তাহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহাৰ কবিতেছিলেন, তাহাতে তাহাদের 
ভয়ের কারণ আবও দৃচীভূত হইতেছিল। বশোদা দেবকী রোহিনীর প্রশংসার 
কোন উত্তর ন! দিয়৷ ক্রোড়ে উপবিষ্ট সন্তানের অশ্রজল অঞ্চলের ঘবাব! মুছাইয়া 
আপনিও ততোধিক ন্নেহে আবিষ্ট হইয়া! পুত্রের অঙ্গ মার্জান! করিতেছিগেন। 
যেন হারান ধন পাইয়া তিনি আনন্দে বিহ্বল হইরা গিক়্াছেন! যশোদাৰ 
কোন উত্তর না পাইয়া দেবী রোহিণীর ভয় 'আরও বাড়িতে লাগিল, তীহার 
পুরধনে পাছে হ্বাধাট, এই চিন্তার বিহ্বল হইয়া বলিলেন, আমরা গর্তে ধারণ 

 প্করিয়াছি বটে, কিন্তু তোদর! ধেকপ ভাবে লালন পালন 'করিয়াছ তাহ! 

'“খারুধারিনীয়ও অধিক | এজন আমরা কি দিয়া তোমাদের লে খপ শোধিব 
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তাহ! ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই। তোমাদের মঙ্গল হউক) তোমর! 

আমাদিগকে দর্শন দান করিয়া! যেরূপ কৃত-কৃতার্থ করিকাছ তাহা প্রকাশ 
করিবার ভাষা নাই। এজন্ত আমবা তোমাদিগকে শত সহশ্রবার অভিনন্দন 

করিতেছি । রোহিণী বলিলেন, দিদি ! উঠিয়৷ আইস, কৃষ্খ তোমাদেরই আছে। 
তোমাদের ত আত্ম-পর ভাব নাই। গোপীর! কৃষ্ণের প্রতি অনিমেষ লোচনে 
চাহিয়া আছে, ইহাদের নয়নের পলক পড়িতেছে না, সথাগণ কৃষ্ণের সহিত 

আলাপ ও আলিঙ্গনের জন্ত সমুতস্ুক হুইয়াছে ! কৃষ্ণকে এখন ছাড়িয়! দিনও 
বছ পরিশ্রম হইয়াছে, কিছু মিষ্টান্ন মুখে দিয়া একটু সুস্থ হউন। 

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন! এদিকে গোপীগণ বহুকালের প্রার্থনীয় 
রত্ব-্বরূপ ক্ৃষ্ণকে যশোদ! ক্রোড়ে নিরীক্ষণ কবিয়৷ দর্শনের বিস্বোৎপাদর 
পক্ষদ্ধয়ের সৃষ্টি নিবন্ধন বিধানততাব উপর দোষাবোপ কবিতে লাগিলেন । কিন্ত 
আগ্রহ ত আর. চাপিয়! রাখ! যায় না, তাহারা একবাধে ভাবে বিভোর ও 

আত্মহার! হইয়৷ বহুদিনের অভিপ্সিত প্রাণনাথকে সম্মুথে দেখিরা মনে মনেই 
গাঢ় আলিঙ্গন করত হৃদয় মন্দিরে স্বাপন করিলেন। ভক্তের ভগবান্ 
গোপীদিগের তাদৃশ ভাব অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে নির্জনে লইয়! গিয়া 

গাঢ় আলিঙ্গন করত সহাম্তবদনে কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা ফরিলেন। 

অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বামামর্থচিকীর্যয়া। 
গতাংশ্চরায়িতাগ্থত্র-পঙক্গ-ক্ষপণ চেতসঃ ॥ 

অপ্যবধ্যায়থাম্মান্ স্থিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়! । 

নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি সঃ ॥ 
বাযুর্যথ। ঘনানীকং তৃণতৃলরজাংসি চ। 
সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়ন্তথ! ভূতানি ভূতকৃৎ ॥ ১০1৮২1৩৩ 

রোহিণীর ইঙ্গিতে যশোদ! বুঝিলেন যে, ক্কষ্ঃ বৃন্দাবনের সকলেরই প্রিয় বস্ত। 
সক্তেই কুকে সম্ভোগ কবাইতে ব্যন্ত। বুন্দাবনের তৃণ-লতারও এ কাজা 
্বডুঃই প্রর্িত হয়। এজক্ তিনি কষ্চের মুখ চুদন করিয়! রোহিণীয় নিদেশাক্ু- 

পারে গাত্ত্রাখান করিলে মাতৃক্রোড-সুক্, ভীরু .প্লাপীগণকে সম্মুখে দেখছি 
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মস এলি জি আও এ জি চি, এজি জং । আলি এ হ। আও এক 

অত্যন্ত আনশা লকাবে তাহাদের হস্ত ধাবণ পূর্বক নির্জন স্থানে গিয়া সাগ্রহে 

তাহাদিগকে আলিঙ্গন করত বলিলেন, হে সধিগণ ! বহুকালের পর তোমাদের 

সহিত আবাব আমার সাক্ষাৎ হইল। তোমবা। আমায় ভুল নাই ত? আমার 
প্রতি তোমাদের সেই ভালবাস! (সখ্যভাব ) ম্মরণ হয় ত? জনকাদি বন্ধু 
বান্ধবগণের প্রয়োজন সাধনার্থ বহুকাল আমি অন্তত্র আছি; এবং শক্রগণের 

নিধন সাধন চিস্তাতেই আমাদের মন সর্বদাই ব্যাপৃত ছিল) এজন্ত তোমাদিগকে 
একবাবও চিস্ত| কবিবার অবকাশ পাই নাই। আমার এই কার্যে অবশ্য 

তোমর। মঙ্গে মনে ছঃথিত হইলেও, আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিও না। কারণ 

ইচ্ছ৷ করিয়া কেহ কখন কোন অন্তায় কর্ম করে না। সকলই বিধির চক্রে 
ঘটিকা থাকে। যেমন বাঘ মেঘ সমূহ তৃণরাশি, তৃলা বা ধুলিকণাকে কখনও 

একত্র, কখন বিশ্লিষ্ট করে, তদ্রুপ এই জগৎ সংসাবের সৃষ্টি নিধনকারী ভগবান্ 
প্রীহবিই ভূত সমূহকে কখন পরম্পবেব মিলন সুখে দৃঢ় আবদ্ধ, কখন বা বিচ্ছোদ 

যাতনায় সম্পূর্ণ বিশ্লি্ট করিতেছেন। দেখ, আমাব নিকটে বা দুরে থাকার 

অন্ত তোমাঁদেব কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কারণ আমার প্রতি কেবল ভক্তি 

করিতে পাবিলেই জীব অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভ করে । বিশেষতঃ বহু ভাগ্যফলেই 

আমার গ্রতি তোমাদেব প্রেম জন্মিয়াছে। এবং সেই ল্লেহের ফলে তোমবা 
আমার স্বরূপ সাক্ষাৎকাবে সমর্থ বা আমায় প্রাপ্ত হইবে। 

হে অঙ্গনাগণ ! আমি সর্ধব্যাপী-_-জগধীশ্বর ! ভূতমাত্রেরই আদি ও অস্ত 

কারণ রূপে আমিই বিদ্বান আছি। ভৌতিক পদার্থ মাত্রেরই সাব ও সর্ব- 
স্বরূপে যেমন আকাশাদি পঞ্চ মহাতৃত প্রতীত হইতেছে, আমিও তন্রপ দেহীর 
দেহবপে বাহিরে এবং অস্তর্ধযামীরূপে অন্তরে নিরস্তর বিরাজ করিতেছি । 

এই ভূত সমূহ পঞ্চ-মহাতৃতে বিস্বমান রহিয়াছে ? কিন্তু আত্ম জীবতোত- 
রূপে তাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া জীবত্ের সাধন করিতেছে। এই উভয় জড় ও 
চেতন ভাব, এক আম! হুইতেই উৎপর এবং আমাতেই বিরাজ করিতেছে ; 
কিন্ত আমি অক্ষয় ও অব্যয়রূপে নিত্য সর্বত্র অবস্থান করিয়৷ থাকি । 

তাহা শুনিয়া গোপীগণ বলিলেন, হে পল্পনাভ ! অসীম জ্ঞান সম্পন্ন 
 যৌগেশ্বরগণের অন্তত্বদয়ে কেবল আরাধনীক়্ ভবদীর চরপারবিন্দই এই তীষণ 

' বংসান্ন কুপে পতিত জনম্থীণেব পক্ষে নিস্তাবেব একমাত্র উপায়, সন্দেহ লাই। 



[ দ্বারকালীল ] হিছোর টি | ২৫৩ 
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হে 'পতিতপাবন ! আনবা গৃহ-ক্ষে্র বাস কবত চ নিতান্ত পতিত হইছি! 

অতএব প্রার্থনা কনি, ভবদীয় চরণারবিন্দ যেন নিরন্তব আনাদের হদয়ে 

জাগরুক থাকে । 

অর্থাৎ হেবিজ্ঞ! আমর! ও সব কথায় ভুলি না। আমাদের অত ধ্যান- 

ধারণার কল! কৌশল জ্ঞান নাই। যোগীর ধ্য় বস্ত আমাদের প্রার্থনীর নহে । 
আমর! চাই বুন্দাবনেব সেই শ্রীকৃষ্*-চরণ সেবন। সে সেব! ব্যতীত আমাদের 

বুদ্ধি আর কিছু অবধারণে সমর্থ নহে। সেইজন্ত প্রার্থনা করি, হে গোকুলেশ ! 

আমর যেন শিখিপুচ্ছূড়, পীতধড়াশালী, বংশীবদন, কুটিলকটাক্ষ, বনমালী, 
ব্রিভঙ্গভজিমঠাম, আমাদের সেই মনোচোর রাখাল-কু পাদপন্ম সম্তগু কুচোপরি 
ধারণ করিয়৷ আনন্দিত হই। মুক্তির লোভে আমর! প্রলুদ্ধ! নহি। স্বর্গ স্ুখ- 
মোক্ষার্দি যাহারা চার, তাহাব! ধ্যান ধারণায় তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করুক, 

আমর! তাহা চাহি না। বুন্দীবনেব গোপবালক-কৃষ্চ-সেব! ব্যতীত আর 

আমাদদেব কিছুই লোভনীয় নাই।' ছ্বারকার সমৃদ্ধি-সমৃদ্ধ তত্বোপদেশ আমাদের 
হৃদয় স্পর্শ করে না! 

নির্জনালাপ যে ভুল নাই, আজ তোমার তদ্রপ আচরণে তাহায় পরিচয় 
পাইয়া ধন্ত হইয়াছি। আজ আমাদিগকে আলিঙ্গন, আমাদিগের সহিত সেই 
ব্রদ্নবিহারালাপ কবিয়! যে আনন্দ দান করিয়াছ, তজ্জন্ত আমরা কৃতজ্ঞ। 

তুমি আমাদিগকে যতই ছাড়িবার প্রলোভন দেখাও আমর! তোমায় ছাড়িব না । 

বুন্দাবনের সেই গোচারণ, যমুনাৰ সেই জলকেলি, কেলিকদম্বমূলে বংশীবাদন, 

সেই রাসবসোৎমব, আমর! ভূলিব না; ভূলিতে পারি না। তোমাব কেলির জন্ত 
আমব! সব প্রস্তত করিয়! রাণিয়াছি। তোমার আগমনের অপেক্ষায় রাত্রির 

পর রাত্রি জাগিয়! কাটাইতেছি! আমরা চাই তোমার সেবা) মোক্ষের 

প্রলোন-বক্তৃত! অন্তত্র প্রদান কবিও। আর তোমায় ছাড়িব না। তোমার 
লইয়। যাইবই যাইব। তবে আমর! ঘ্বাবকার ক্কষ্ণ চাই না; দ্বাবকান কৃষ্ণ 

দ্বাকাযর় থাক। বুমদ্বাবনের কষ আমাদের সঙ্গে এস! আমর! বৃন্দাবনেব 

কষ লইয়া বাইব। কারণ আমরা গৃহক্ষেত্রে বাস করিয়া পতিত হইয়াছি। 
পতিতজনের যোগবল ও ধ্যান-ধারণার শক্তি কোথায়? তাহারা শবীরেব 

স্বক্সি সেবা করিবারই অধিকারী । মোটা কাজ ভির স্ক্মেব দিকে অগ্রসর 

শর আও এসি আও আঃ স্ বগি 



২৫৪ হ্ীকক। [ দ্বারকাণীল! ] 
নি এ হি 

হইবার তাহ।দের তেমন জ্ঞান বুদ্ধিও নাই। অতএব হে রাধানাথ ! আমা- 

দিগকে আর প্রতারণা করিও না। তোমার সেই লাম্পটায ও কপট স্বভাব 

গেল না। আমরা কি প্রভাসতীর্থে হুর্ধ্য-গ্রহণে দ্নান করিয়া পুণা সঞ্চয় 

করিতে আসিয়াছি? আমরা আসিয়াছি তোমায় দেখিতে । তুমি যতই 
নিষ্ঠুর হও, আমরা! তোমায় ভুলিতে পারি না! আমাদের হৃদ মনের অন্ধ 

পরমাগুতে তোমার রাখালমূত্তির হ্ৃদয়ঘনোচোরা লাম্পট্য ভাবের কুটিল কটাক্ষ 

মাথা, নবঘনস্ঠামস্থু্ঘর শিখিপুচ্ছুক্তাদাষ শোভিত কুটিলকেশদামালন্কৃত 

ত্রিভঙ্গভঙিদ বংশীবদা, গীতধড়া পরিছিত বনমালীমুর্তি সতত বিবাজ 
করিতেছে! ইহা অভাবের সাত্বনা! কারণ, ভাবের আতিশয্যে 

ভালবাসার ঘনীভূত টানে বা আকর্ষণে তোমায় ভুলিতে ন৷ পারিয়াই বুঝি 

সেইরূপ স্বপ্ন দেখি। সাক্ষাৎ থাকিতে অন্নুকল্পের ব্যবস্থা! অসঙ্গত হইলেও 

হাতের কাছে না পাইনা এইক্সপে মনকে প্রবোধ দিই। কিন্তু তাহাও আব 

কত দিন সহা হয়? তাহা না পারিয়াই আজ আমরা! সুরধ্য-গ্রহণ উপলক্ষ্য করিয়া 

তোমার দেখিতে আদিয়াছি। তুমিই আমাদের সর্বব-তীর্ঘ। তোমার দর্শন 

স্পর্শন, চুন্বন, আলিঙ্গন ভিন্ন আর আমাদের অন্য কোন কামনীয় নাই। এ ক্ষেত্রে 

এমন ভাবে পবের মত তোমায় দর্শন করিয়া! আমাদের তৃপ্তি হইতোছ না। 

এখানে তোমার এত .কুলকামিনী, এত লোক, এত অন্থুচর, এত স্তারক, এত 

সৈম্ত সামন্ত, এত শবর্য্-_্ুতরাং এত সক্কোচে তোমাৰ সহিত আমরা কি 

আলাপ করিব? প্রশ্ব্য আমাদের বিষবৎ বোধ হইতেছে! এর্বধ্য দেখিয়া 

আমাদের প্রাণ পালাই পাপাই ডাক ছাড়িতেছে! আমরা নিরৈশ্বধ্য রাখাল- 

কামিনী! ফুলমূল,। যমুনার অল, ভূমি শব্যাই আমাদের পরম প্রিয়! অতএব 

হে লম্পট! আর আমাদিগকে প্রতারণা! করিও না। তোমার অভাবে 

আমর! ননী মাখন, ছান! চিনি, ছুধ দই পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমাকে 

না দিয়! তাহা আমাদের মুখে উঠে কি?, তোমার ঝান্ধ, আমর! বৃন্দাবনে 

ঘরে ঘরে কত সামগ্রী কত আশ! করিয়া, কত বদ্বে রক্ষা কবিতেছি, একবার 

দেখিয়া 'আসিবে চল। তুমি এমন নিষ্ঠুব | সব ভুলি! গেলে ?. কার্যে ব্যস্ত 

বলির তুমি বৃন্ার্বনের কথা৷ মনে করিতেও সমগ্ূ পাও না, ইহাই তোমার 
কৈফিরিত! ছি ছি! এক্থা আমাদের সম্মুখে না বলিলেই ভাল করিতে ! 

০ ৬ ০৯৯ নিপা ০ তাস পিএ ০১ এল তি এ আস ৩ হও এ-ও লহ এ পরশ এ কি, | পা পি পল এপি ইউ শিলা ও ও পপি আও 



শ্বার্ধকালীল! ] গরতাস মিলন ২৫৫ 
গে ছি রি ০৪৮৫৮ তাইলে টি এপ্স লে 0 এ এ জজ 

ফত কেঁদেছ, কত সেধেছ, কত অনুনয় বিনয় করেছ, কত কাতর হয়েছ, 
খধু! সব ভুলিলে? এমন লম্পট,_এমন কপট তুমি ? বাহাহউক, তুমি 
খঘদি না যাও, তবে তোমার সকল মান মর্ধ্যাদা ভাঙগিয়া দিব। রাজ-সধ্মান, 
ঘশোগৌরব তাহাদের নিকট, যাহার! তোমাব কুলের কথ| জানে না! 

শ্রীকৃষ্ণ মধুব হাসি, হাসির! বলিলেন, সখিগণ ! তোমাদেরই জর লাভ 
ইইবে। তোমাদিগকে অতিক্রম করিবার সাধ্য আমার নাই! প্রভাসে আসিয়াছ, 
পুণ্য ক্ষেত্রেব পুণ্য ক্ষণের অবসান হউক ! তোমাদেন্স পুণ্য দিয়! আমার পাপ 
নাশ কর, নতুবা তোমাদের সঙ্গে যাইবা অধিকারী হইব ফেন ? এখানকার 
মনোরম দৃশ্তট দেখ! কত দেশ হইতে কত রাজা মহারাজা, কত কত রাণী 
মহাবাণী, কত দেশেব কত রূপ নরনারী একত্র সমবেত হুইয়াছে দেখিয়! 

আনন্দ লাভ কর। অবশ্ত তৌমাদের সহিত কাহারই তুলনা লা হলেও 
তাহার্দেব আচাব ব্যবহাব, চাল চলন, আহার বিহাব, আকাঙ্ষ! ও কার্ধ্য 

দেখিয়া তোমাদেবও অনেক শিক্ষা হইবে। তোমরা আমাদের সঙ্গে এখানে 

কিছুকাল অবস্থান কর। তোমাদিগকে দেখিলে জমায় অপায় আনন 

জাভ হয়। 

গোপীগণ বলিলেন, তোম।র বাসন! পৃবপই আমাদের কাধ্য। "আমাদের 
অত্যন্ত অসহা হইলেও তোমার আনন্দ লাভের জন্ত আমার্দের অকরণীয় কার্য 

কিছুই নাই। তোমার দর্শন লাভের এমন স্থযোগ ছাড়িয়া আমর] "সর কোথা 

যাইব? . 
ইহা বলিয়া গোপীগণ ' লন্দাদির সহিত প্রতাসেন বিত্ত ক্ষেত্রে পরম সুখে 

কালযাপন করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর শ্রীকঞ্চ গোগীদিগকে পরিত্যাগ কবিয়া মহারাজ যুধিষ্টিরাদি স্বজন- 
বর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া! তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাব! বলিলেন, 

হে প্রভো! দেহধারী জীবমান্েরই অনাদি জজ্ঞান নির্খলকারী ব্যাসাদি 
মহামনাঃ ব্াক্তিগণের মুখপন্স 'নিঃন্থত ভবদীয় চরপারবিন্দের অমিয়পূর্ণ 'লীলা- 
কথা যাহার! শ্রুতিযুগল ছ্াব। পান কন্গিরাছে, তাহাদের জ্মাবার 'অনজল 

কোথায়? 
হে ভগবন্। মুদ্ধি্্ত "জাঙত, বব ও হুপ্ডি রূপ ক্সবস্ত্য় ওসতিক্রম 



২৪৬ শ্রীকপ্চ। [দাবসকালীলা ] 
উপ এছ চলা হাসান এস টি রস হও ০ ৫৮ (সনি এ এ ই এসএ স্িাজ সত ক ৮ বাদি এ আসি পি সস ৫৯, ৯ পি ও আন স্ব আরে পনি হচ এঞ আর ০ 

পূর্র্বক "্গাপনি স্বীয় তুবীয় অবস্থাতেই মিতা অস্থাম করিতেছে । আপনার 
স্বরূপাননেব লীম! নাই। অথণ্ড ও 'অপ্রতিহিত জ্ঞানে আপনি চিব-বিরাঙ্গ 
কবিতেছেন। কালক্রমে বেদ-সমূহ লুপ্ত প্রায় হইয়াছে, সুত্তরাং তাহাদের 

পুনঃস্কাপনার্থ স্বীয় যোগমাল্লাবলে বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক সংসাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন 
মাত্র! আপনি পয়ম বিবেকী জ্ঞানীগণের একমাত্র গতি আপনাকে প্রণাম 

কবি! 
এদিকে প্রভাসে উপস্থিত বৃষ ও ফৌবধ নাবীগণ একত্র সমবেত হইলে 

দ্রৌপদী কৃষ্চকান্তাগণকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন, হে 'ভামিনিগণ ! সাক্ষাৎ 

ভগবান্ শ্রীকষ্চ কিবপ 'অনির্বচনীয় মায়া বিস্তাব পূর্বক তোমাদেব প্রত্যেককে 

বিবাহ কবিয়াছিলেন, স্ঠাহা 'মচ্চুগ্রহ পূর্বক ধর্ণন কর। 
কল্তিণী বলিলেন, হে ভগিনী ! চেদিপতি শিগুপালেব কবে “আমায় সমর্গণ 

কবিবাব জন্ঠ 'আমাব ভ্রাতা রূৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন। তাহার সহায়তার জন 
রাজগ্যবর্গ অশ্-সম্খ্ে সঙ্জিত ভয়] অবস্থান কবিতেছিল। কিন্তু সিংহ যেমন 
মেষপালের মধ্য হতে 'অবলীলাক্রমে আপন ভাগ গ্রহণ ফরেন, তজ্জুপ কমলাপতিও 

'অনার়।সে রাজযৃথেব মধ্য হইতে আমাম্ম হবণ কবিয্াছেন ! 'আশীর্ধাদ করুন, 

যেন শ্ীপতিব চরণার্চনে 'আমাব মতি নিরস্তব 'অবিচলিত থাকে । 
সতাচাম! বলিলেন, আমাব ভ্রাত। প্রসেন স্তমন্তক মণি লইয়া প্রস্থান ফবিলে 

সিংহ কর্ডুক হত হন। কিন্ত পিতা, মপির লোভে প্রীকৃষ্ণই তাহাকে নিহত 
কবিয়াছেন বলিয়া তীশ্াব উপব দৌঁধাবোপ করিলে তিনি জাম্ববান্কে 

পবাজিত কধত স্মপ্তক মণি আনিয়া তীহাঁকে অর্পণ করিলেন । ইহাতে তিনি 
লক্ষিত হইয়। মণি সহিত আমাকে তীহ্র করে অর্পণ করেন। 

জান্বব্তী বলিলেন, আমাদের বাসস্থানে প্রবিষ্ট হটদ্না শ্রীকৃষ্ণ স্তমস্তক 
মণি "গাহরণে প্রবৃত্ত হইলে পিতা জান্ববান্ তাহাকে বাধ! দিতে গমন করেন । 
তাহাতে সাতাইশ দিন যুদ্ধ হয়। পরে পিত! তাহাকে নিজ ইষ্ট সাক্ষাৎ কমললোচন 
ভ্রীবামচন্ত্র বলিয়া বুবিচে পাধিলে যুদ্ধে নিবৃত হইয়া! মণি স্িত আমাকে 

তীহাব করে "অপূর্ণ কবিয় ক্ষমা প্রার্থনা! কম্পন তদবধি আমি তীভীর 

দালী হইয়া 'আছি। 

ফালিন্দী বলিলেন, ভূম্ারহারীর ভ্রীচরণ পরের প্রত্যাশায় ঘোষ তপন্তার 



্ ্বাবকালীল। ] প্রভাস মিলন | * ২৫৭ 
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অসুষ্ঠান কবিতেছিলাম জানিয়া সেই হৃদয়বল্লভ কফ, সখা অজ্জুনপহ উপস্থিত 
হুটম্বা' আমাব পাণি-গ্রহণ কবিয়াছেন। $তদবধি আমি তীাহাব গৃহ-মার্জন কাধ্যে 

নিযুক্ত আছি। 

মিত্রবিন্দা বলিলেন, 'আমাব পিত। স্ব়ন্বব সভাব উদ্চোগ কবিলে নানাদেশ 

ইহতে বহু নৃপতি উপস্থিত হয়েন। আমাব ভ্রাতৃগণেব ইচ্ছ। ছিল না ষে 

শ্রীকৃষ্ণ আমাকে গ্রহণ কৰেন; কিন্ত কুকুুবদল মধ্য হইতে পশুরাজ যেমন নিজ 

ভাগ গ্রহণ কবে, শ্রীকৃষ্ণ তদ্রপ সমাগত নৃপতিগণকে উপেক্ষা করত আমাকে 

হবণ কবিয়া নিঞ্জ আবাসে আগমন কবিলেন। হেদেবি। আশীর্বাদ ককন 

যেন চিবকাল তাহাব শ্রীচবণ ধৌত কবিবাব সৌভাগ্য আমাব থাকে । 
সত্যা বলিলেন, ক্ষিতিপালগণেব বলবীধ্য পৰীক্ষা করিখ! কন্তা দান জন্ত 

আমাব পিতা উপযুক্ত পাত্র নির্ণযার্থ প্রভৃত বলশালী সাতটা ঝাড়কে বন্ধন 
মুক্ত কবিয়া বাখিরা বলেন, যিনি ইহাঁদিগকে বলপূর্বক বন্ধন কবিতে পাবিবেন 
ত|হাকেই কন্তা দান কবিবেন। কোন বীব পুকষই সাহস করিয়। তাহার্দিগকে 

বন্ধন কবিতে পাধিলেন না। শ্রীরুষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহাদেব সমীপে উপস্থিত 

হইয়া নালক যেমন ছাগ শিশুকে অনায়াসে বন্ধন করে, তিনিও বুষগণেব নিগ্রহন 

করত সহজেই তাহ।দিগকে বন্ধন কবিলেন। 

পিতা তাহাব বীর্য দর্শনে প্রীত হইয়া চতুবঙ্গিনী সেনা ও দাসীগণে পরিবৃত 
কবাইষ। "মামাকে কৃষ্ণকরে অর্পণ কবেন। কিন্ত পথে যাইবাৰব সময় বহু 

বাজ! তাহাকে বাধা দান কবিলেও তিনি অতি সহজেই সকলকে পবাজিত 

কবিঘা আনায় লইযা আসেন। কৃপা ককন, আমি যেন চিবকাল তাহার 

দাসী থাকিতে পাউ। 

ভদ্রা বলিলেন, হে দ্রৌপদি। আমি মনে মনে শ্রীকষ্চকে আত্ম-সমর্পণ 

কবিয়ছি জানিয়া পিত। মাতুলনন্দন শ্রীরুষ্ণকে স্বয়ং আহ্বান করত এক 
অক্ষৌহিনী সেনা ও সখীজনসহ আমায় সম্প্রদান কবেন। 

আমি কম্মদোষে এই সংসাব ক্ষেত্রে নিবজ্জর ভ্রমণ করিতেছি, প্রার্থনা 

কবি যেন জন্মজন্মান্তবে তাহা শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া ধন্ত হই। কারণ ইহা 

অপেক্ষা জীবেব শ্রেয়োলাভ আব কিছুই নাই। 
লক্ষণা বলিলেন, চে রাজ্জি! দেবধি নারদের মুখে ভগবান্ প্রীরুষ্চের 

[৩৩] 



২৫৮ হ্ীরষ্চ। [ ছ্ববকালীল ] 
বিল আল সপ নন, এটি ৫০ এর, এ্িস্ছি_ ০৫, চে এটি “ছি এরি এটি সই রই ১ হর্ন ০ এ পি বউ এস্হাে ছউিন্ি ৫ জা এট বাচা জি এ 

জন্ম কর্মেৰ বিষয় বাবস্বার শ্রবণ কবিয়৷ আমাব চিত্ত লোকপালগণকে উপেক্ষা 

করত মুকন্দেব প্রতি প্রধাবিত হয়। 

'আমাব পিতা দৃহিন্ভবৎসল বৃহখসেন আমাব সংকল্প অবগত হইয়া এক 

স়ন্বব সভাব অনুষ্ঠান কবেন। হে বাভ্তি! অঙ্জুন লাভেব প্রত্যাশার 
আপমাৰ পিতা যেমন অন্তবীক্ষে মত্ত বেধনেব পণ কবিয়াছিলেন, আমাৰ 
পিতাও শ্রীকৃষ্ণকে জামাতারূপে পাইবার আশায় এরূপ মতস্ত বেধনের ব্যাবস্থা! 
কবিলেন। কিন্তু আপনাব স্বরম্ববকালে যে মন্ত-লক্ষ্য সংস্থাপিত কবা 

হইয়াছিল, তাহাব সর্বর্দিক সর্বতোভাবে আবৃত ছিল, কেবল নিয়ভাগ 

অনাবৃত থাকায় স্তস্ত সংলগ্ উর্দদৃষ্টি বারা এ মতস্ত লক্ষিত হইত। কিন্ত 
আমাব স্বয়ন্ধবব কালের মতম্তকে উর্ধে অবলোকন করিলে লক্ষিত হইত নাঃ 

তবে ষে স্তপ্তের উপবিভাগে সেই মত্ম্ত সংলগ্ন ছিল, সেই স্তম্তেব মূল দেশে 

রক্ষিত জলপুর্ণ কুন্তে তাহাব প্রতিবিম্ব পতিত হইযাছিল। ক্দৃতবাং এস্থলে 

নিবে দৃষ্টি কবত উর্দস্থিত লক্ষ্য বিদ্ধ কবা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত কাহাবই সাধ্য 
নাই বলিয়া এঁবপ ব্যবস্থা কবা হইয়াছিল। 

স্বয়ন্বর সম্ভায় নানা দিগ্দেশীগত বাজন্যবর্গ সমবেত হইয়াছিলেন। অনেকেই 
সেই বিপুল ধন্থু উত্তোলন “কবিতেই সমর্থ হইলেন না। কেহ কেহ ধনুকের 
কোটি পর্যন্ত জ্যা আকর্ষণ কবিয়াও বলেব অভাবে তাহা যোজনা কবিতে 
পাঁবিলেন না; ববং তাহ।বই আঘাতে আহত হ্ইয়া ভৃতলশায়ী হইলেন। 

জবাসন্ধ, অন্বষ্ঠপতি এবং চেদিবাজ শিশুপাল প্রতি প্রধান প্রধান বীরগখ 

এবং ভীম, হূর্যোধন ও কর্ণাদি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধ,গণ ধন্নুকে জ্যাবোপণ কবিলেন 
বটে, কিন্তু লক্ষ্যেব অবস্থিতি অৰধারণ করিতে না পাবিয়া স্ব স্ব আসজ্স 

প্রত্যাগমন করিলেন । 

পক্সিশেষে ধন্ুর্ধর(গ্রগণ্য মহাবীব পার্থ শবাসন গ্রহণে স্তস্তেব নিকট অগ্রসর 

হইলেন এবং কুন্তস্থ জলে মৎগ্তেব প্রতিবিষ্ব অবলোকন কবিক্াা তাহার 

অবস্থিতি স্থান লক্ষ্য কবত দ্ঘাণ পবিত্যাগ কবিলেন বটে, কিন্তু তাহাব বাণ 

মত্ম্তকে ম্পর্শমাত্র কবিল ; ছেদন কবিতে সমর্থ হইল না। 
বলদপিত বাজন্তবর্গ এইরূপে লক্ষ্য বেধনে অসমর্থ ও ভশ্মমনোরথ হটয়া 

প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ছগবান্ শ্রীকু্ক সেই শবাসন গ্রহণ পূর্বক '্সবলীলাক্রমে 
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[ দ্বাবকলীল! ] গ্রভাস মিলস । ২৫৯ 
চি এরর জার, এ হও ই রা হারার, রো, রি, (৬০, এস এ এ জপ ইউ তন (হরি রি টি রি 

তাহাতে জ্যাবোপণ এবং একবাব মাত্র কুসম্তস্থ জলে দৃষ্টিপাত পূর্বক বাণক্ষেপ 
কবত দ্িবাকৰেব অভিজিৎ নামক নক্ষত্রে অবস্থানরূপ স্বার্থ সাধক অপূর্ব 
মধ্যাহ মুহূর্তে তাভা ছেদন কবিয়া ভূপাতিত কবিলেন। 

তদর্শনে ন্বর্গপথে বিজন্ন ছুন্দুতি বাঞ্জিয। উঠিল। দেবগণ সানন্দে ধরাধাঙ্ে 
পুষ্পরৃষ্টি কবিতে লাগিলেন । 

'আমি অভিনব কৌশিক বস্ত্র পবিধান পূর্বক নীবিবন্ধন কবত গলদেশে 
সমুজ্জল স্তববর্ণচাব ও কববীতে পুম্পমাল! ধাবণ কবত কলনা দী ন্পুব পবিহিত 

চবণে মৃদ্ধ মন্দ পদ বিক্ষেপে লজ্জাবিড়ন্বিত সহান্তবদনে স্বয়ম্বব সভাক় প্রবেশ 

কবিলাম। নিনিড় অলকাজাল ও স্বচ্ছ কুগলজ্যোতিঃ-মনোবম গগুস্থল 
শোভিত বদনমণ্জল ইষদন্তোলন পূর্বক সন্তাপহ।বক শিশির তুল্য শুভ্র কটাক্ষ 
বিল[সে চতুদ্দিকস্থ বৃপতিবুন্দেব প্রতি একে একে নিরীক্ষণ কবিয়া অন্থবক্ত 

হৃদয়ে আমি মুবাবিব গলদেশে বরমাল্য প্রদান কবিলাম। শুখন 

চাবিদিকে নান! বাছধবনি এনং নট ও নঞ্ভকীগণ নৃত্য, গায়কগণ গান করিতে 

লাগিল। 

সর্দাজন সমক্ষে ভগবান্ শ্রীরুষ্ণকে ববণ কবিলে উপস্থিত বাজন্তবর্গেব 

গাত্রদাহ উপস্থিত ভইল। তিনি আমায় লইয়া গমন কবিলে তাহাবা তাহাকে 

আক্রমণ কবিল। তিনি শাঙ্গপরনু নিক্ষিপ্তি শবজালে তাহাদেব হস্ত পা 
ছেদন কবিলে বহু সংখ্যক রাজা সমদ্র শয্যার শয়ন কবিলেন। 'আনকেই 

ভষে পলান কবিল। তিনি আমায় লইষা পুবী প্রবেশ কবিলেন। 

অনন্তব আমাঘ পিতা বহ্সুল্য বন্জালঙ্কাব শয্যাসনাদি, দাসদাসী, গজখা্ 

বিশিষ্ট সৈম্তগণ ও অত্যুতকুষ্ট 'আযুধ সমূহ পূর্ণানন্দ স্বরূপ ভগবন্বে ভ্রু াবে 
দান কবিলেন। 

অনন্যব ষোড়শ সহ্ত্্র মহিষী বলিলেন, হে সারধধিব! কমললোঁন শ্রীক্ুব 

ভূমিপুত্র নবকান্বরকে নিহত কবিষা দেখিলেন, সে দিথ্বিজয়ে পবা 
নৃপতিগণেব কন্তা সমুহকে কাবারুদ্ধ করির! রাখিয়াছে। ক্াগণ গন'৮1হ 
হইয়া সর্ববভয়হাবী হরিকে দেহমনঃপ্রাণ_সর্ধবন্য অপণি কাখয়া আ'! 
অনন্যচিত্ত হুইয়। চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইয়! একান্তে ত|হ|ব শব" :,৮41% 

দেখিয়! তিনি আমাদিগকে কাবামুক্ত করিলেন। এবং তাহার পদকমলেও 



২৬৩ শ্রীরষ্ত। [ দ্বাবকালীল! ] 
টসে পচ অজ সর উজ চি লি পি মম শপ রি বাসা পরি মরি হি এ উন 

চিন্তায় এতকাল কালাতিপাত কবিতেছি দেখিয়া পূর্ণকাম ভগবান্ কুপাপুর্বক 

আমাদেব সকলেব পাণি গ্রহণ কবিলেন। 

আমব! সার্বভৌমত্ব, স্বারাজ্যত্র, স্বর্গ কিম্বা মর্ত্যেব যাবতীন ভোগ, 
অণিম! লঘিমাদি সর্বপ্রকাব সিদ্ধি, ব্রহ্মপদ, কৈনল্য মুক্তি ব1 ভগবানের সামুজ্য 

ভবও প্রত্যাশ। কবি না। কেবল কমলাব কুচবুষ্ধুমগন্ধধুক্ত সর্বেশ্ব্যের 

একমাত্র আশ্রয়স্থল এই গদাধাবীব শ্রাীচবণ রজঃ মস্তকে বহন কবিয়া কৃতার্থ 

হইতে চাই। 

বৃন্দাবনে ভগবান্ শ্রীরুষ্ণ যখন গোচাবণ কবিতেন, ভখন গোপগণ, গোপবধু 
ব্রজাঙ্গনাগণ, এমন কি বুন্দাবনেব* তৃণ বীকধ পধ্যন্ত যাহ! প্রার্থনা কবিতেন, 

আমব] সেই শ্রীচবণ ধুলিই প্রার্থনা! কবিতেছি । 

সর্বস্তর্যামী ভশবান্ শ্রীকুষ্ণের প্রতি মহিষীগণেব তাদৃশ প্রণয়ান্থবাগ শ্রবণ 
কবিয়া, কুস্তী, গান্ধাবী, দ্রৌপদী, সুদ্রা ও অন্যান্ত বাক্গপন্থীগণ এবং কৃষ্ণ 
ভক্ত গোপীগণও বিশ্মিত ও আনন্দিতা হইলেন । 

এই প্রকাবে নাবীগণ নাবীগণেব সহিত এবং পুকষগণ পুকষগণেব সহিত 

সম্ভাষণার্দি কবিতেছেন, এমন সময় বামকঞ্জকে দর্শন কবিবাব জন্য ব্যাস, 

নাবদ, চ্যকস, দেবল, অসিত, বিশ্বীমিত্র, শতানন্দ, ভবদ্ধাজঃ গোতম, বাম, 

শিষ্যগণ সহ ভগবান্ বশিষ্ঠ, গালব, তপু, পুলস্তয, কণ্ঠপ, 'মত্রি, মার্কগেয় 
ও বৃহস্পতি এবং দ্বিত, ত্রিত, একত নামক তুঙ্গপুত্রগণ, অঙ্গিবা, অগস্তা, 

যাজ্ঞব্ধ ও বামদেবা্দি খষিগণ উপস্থিত হইলে অ|ননসমাসীন নবপতিগণ, 

ষুরিষ্ঠিবাদি পাগবগণ ও বামরুষ্জ সহস] 'আাসন হইতে উঠিয়! বিশ্ববন্দিত খধিগণকে 

প্রণাম কবিলেন। 

বামকুষ্ের ন্তাষ সভাস্থ অন্যান্ত সকলেই পাস, অর্থ, মাল্য, ধূপ 'ও অন্ুলেপন 
চননাদি দান ও স্বাগত প্রশ্নাদ্দি দ্বাবা খধষিগণেব অর্চনা! কবিলেন। খযিগণ 

আসন পরিগ্রহ করিলে সেই মহতী সভ। নিন্তন্ধ হইল। অনন্তর ধর্মগোপ্ধা 

ভগবান্ শ্রীরুর সভাস্থ সকলেব সমক্ষে খধিগণকে সম্বোধন কবিযা! কহিলেন, 

হে যোগেশ্ববগণ 1 দেবভাগণেবও দ্রল্প্রাপ্য আপনাদেব স্তায় ,যোগেশ্ববগ ণেব 

স্থহূললত দর্শন লাভে আজ আমাদের মনুষ্য জন্মলাভেব প্রকৃত ফল লাভ 
হইল। 



্বাবকালীল! ] গ্রাভাস মিলন । ২৬১ 
ব্লাস্ট আস হা হি হি সস উজ শি শত শি শে জা হর অসি শর্ট জন টি শান্ত জজ | শত শপ বি পট হজ 

প্রতিমাদিতে দেববুদ্ধি বিশিষ্ট স্বল্পপুণ্য তগস্তাহীন মানবগণেৰ আৃষ্টে যোগেশ্বর 
সন্দর্শন, তাহাদিগেব চরণম্পর্শন, স্বাগত প্রশ্থ, প্রণাম 'ও পাদ-সম্বাহনাদি কম্্ম কি 
সম্ভবপব হইতে পারে? 

সাধুগণকে উপেক্ষা কবিয়া পৰিত্রোদক তীর্থ বা মৃচ্ছিল/দিদয় দেবতাব সেবা 

কবিবাব বিশেষ প্রয়োজন নাই । কাবণ তীর্থ ব দেব-প্রতিমৃগ্ঠি সমূহকে বহুকাল 
সেব! করিলে পবিত্র হওযা! ষায়, কিন্তু সাধুগণেব দর্শন প্রাপ্তি মাত্রেই জীব ভক্তি 

প্রনৃতিব উপদেশ শ্রবণে আস্ত পবিভ্রত। লাভ কবে। 

অধিক কি অগ্নি, হৃুর্ধ্য, চন্দ্র, তাবকা, পৃথিবী, জল, পবন, বাকা ও মন 

প্রন্ততিব অভিমানী দেবতা নিচয়কে বহুকাল বিশেষ যত্বেব সহিত আবাধনা 

কবিলেও আম্মপর ভেদ জ্ঞান বিশিষ্ট মানবেব পাঁপমূলক অজ্ঞান কিছুতেই 
বিনষ্ট হয় না। কিন্তু মায়ামোহাদি নিবন্ধন ভেদজ্ঞনেব অতীত, আপনাদের 

তায় জ্ঞানবান্ বিবেকী সাধুগণেব সঙ্গ মুহূত্তকাল প্রাপ্ত হইলেও অনায়াসে পাপ 
হইতে নিন্মু্ত হওয়া যায়। 

বাতপিত্তশ্লেষা ধাতুত্রয়েব সংযোগে এই জড়দেহেব স্থষ্টি। স্থৃতবাং 
যাহাবা এই শবতুল্য জড়দেহেকে পরম প্রেমেব আম্পদ বলিয়া মনে করে, 

পুত্র-কলত্রার্দকে আপনাব বোধে এবং পার্থিৰ প্রতিমার্দিকে দেব বুদ্ধিতে 
সম্মান কবে, ও তন্ব-জ্ঞানী বিবেকী সাধুগণকে ভক্তি করে না, তাহাব! 
এই সংসাবে গোতুণবাহী গর্দাভ ভিন্ন আব কিছুই নহে। 

শুকদেব বলিলেন, হে নবনাথ। অকুষ্ঠমেধা ভগবান্ শ্রীরুষ্ণেব তাদৃশ 
অনন্ুন্বপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগেশ্ববগণ কিয়ংকাল হতবুদ্ধির স্তায় নিস্তব্ধ 
হইয়া বহিলেন। 

মুনিগণ পবে বহুক্ষণ বিবেচনাব পব অবধাবণ কবিলেন যে, ভূতভাবন 

পবমেশ শ্রীকৃষ্ণ কেবল মানবগণকে সদ্ূপদেশ দিবাব জন্তই স্বয়ং এই প্রকাবে 

সুনিগণের সেবা কবিতেছেন। তখন তাহাৰা সহান্তবদনে জগদ্গুক স্ীকৃঞ্ণকে 
সম্বোধন কবিয়া বলি”লন,- 

(5 কস 1 আ।মবা দক্ষ কম্তপাদি প্রজাপতিগণেবও তৰোপদেশাদি প্রদানে 

ধম্মেৰ প্রবন্তক এবং স্বযং তবজ্ঞানী মহামনাঃ হইলেও ভবদীয় মামার মোহিত 
হইতোছ! আপনি প্রচ্ছ্নভাবে অবস্থান পূর্বক মনুস্তবৎ আচরণে সাধারণ 



২৬২ শরীক । [ দ্বাবকালীল! ] 
ঠা ও | সপ আট পো এলিট চস (চি এছ এরি (রি ০ শি বাপ আর এটি উরি এপ এ পরি. পি রি এইস, এ এই এ, এটিই এটিই এ এটি চে এস (এ টিউটর এট এটি» একি ঠ। এ এরি হি 

সেবকেবস্থিয় ব্যবহাৰ কবত কখন কি অভিপ্রায়ে যে কি কবিতেছেন, আমবা 

তাহার গভীর-তৰে প্রবেশ কবিতে পাবিতেছি না। ভোগার্থ আপনাব কোনবপ 

আসক্তি নাই।* অথচ আপনি স্বয়ং একাকী আত্মবপে উপাদান ও নিমিত্তবূপে 

এই জগৎ সংসাবকে বিচিত্রভাবে স্থজন, পালন ও সংহাব কবিতেছেন । এবং 

সেই সমুদয় কর্মে আপনাব কোনরূপ অভিমান নল! থাকায়, জীবে স্তায় সংসাবে 

জড়িত হন না। হে তগবন্! ঘট, পট ও বৃক্ষাদিব উৎপাদনে এক পৃথিবী 

যেমন বহু নানে ও রূপে অভিব্যক্ত হয়, আপনিও তদ্রপ এই বিশ্ব-সংসাবে 

পবিবাস্ত থাকিয়াও ব্রাহ্গণগণেব প্রতি সন্মান প্রদর্শনপ ঈদৃশ ব্যবহাব কবায় 

আমাদেব নিকট তাহা কেবল বিডুন্বনা বলিয়াই বোধ হইতেছে। 

তথাপি কালে সজনাভিগুপ্তয়ে বিধি খলনিগ্রহায় চ। 

স্বলীলয়া বেদপথং সনাতনং বর্ণাশ্রমান্মা পুকষঃ পরো ভবান্ ॥ 

আপনি গ্ররৃতিব অতীত পবমপুকষ ১ স্থুতবাং আপনাব কর্ম-জনিত জীববৎ 

জন্মাস্তব প্রাপ্তি ঘটে না। শুথ।পি সাধুগ্রণেব পবিত্রাণ এবং খল-নিগ্রের 

জন্য বিশুদ্ধ সত্বাস্মক দেহ ধারণ পূর্ব্বক বর্ণশ্রমোক্ত ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে আপনি 

সনাতন বেদ-পথেরই প্রবর্তন কবিতেছেন। 

হে ব্রহ্ণ্যদেব । ব্যক্তাব্যক্ত কার্য, কাবণ এবং এতছ্ভয়েব অস্তিত্ব ব্যঞ্নক 

সংস্বরূপ ভাবত্রয়েব অতীত বিশুদ্ধ পবমন্রক্ষ স্বরূপ কেবল ব্রাক্মণকুলেই 

অশনাদি তপন্তা, বেদাধ্যরনরূপ স্বাধ্যায় এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহবপ সংযমেব দ্বাবাই 

আপনি উপলব্ধ হইয়! থাকেন। এইজন্ত ব্রাক্মণকুলই আপনাব অন্তবঙ্গ ও 

পবিভ্রহ্ৃদয় বলিয়৷ আদৃত। 

হে শ্রন্ধণ! বেদই আপনার ম্বরূাপেৰ প্রকাশ কবিতেছেন বলিয়া আপনি 

শান্রযোনি নামে অভিহিত। এবং বেদাদি শান্্ও আপনা হইতে উদ্ভৃত। 

আপনাব শ্ববপ কেবল ত্রাক্ষণকুলেই উপলব্ধ হয়। সেইজগ্ক আপনি 

ব্রাহ্মণকুলেব সম্মাননা কিয়া থাকেন। এতএব ব্রহ্ষণ্গণের মধ্যে আপনিই 

অগ্রগণ্য নেত।। 

সাধু তক্তগণের একমাত্র গতি ভবদীয় সঙ্গলাভে আজ আমাদেব জন্ম সফল, 



॥ ্বাথকালীলা 1 গ্রন্ভাস মিলন। ২৩৩ 
ম্।  পসস প তি ও শি সি এ বি উট, হো উস শপ ও আউন্স মাসি অপ পর 

বিছা ও তা সার্থক এবং নয়নও চরিতার্থ হইল! কাবণ, আপনার সঙ্গলাভই 

শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিব চবম ফল। 

নমস্তন্মৈ ভগবতে ফষ্তায়াফু১মেধসে । 

স্বযোগমায়য়াচ্ছন্নমহিন্নে পরমাহ্মানে ॥ 

তে সর্বজ্ঞ মহাপুকষ। আপনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়া প্রভা 

আম্ম-গোপন কবত এই কৃষ্-বিগ্রহে জন্ম পৰিগ্রহ করিয়াছেন; আপনাকে 

প্রণাম কবি। 

মায়া যবনিকা প্রচ্ছন্ন গাকিলেও আপনি সর্বান্তর্্যানী ঈশ্বব ! এবং সর্ব- 

নিধন্তা কালরূপে স্ষ্্যাদি সকল কাধ্যত সাধন কবিতেছেন। আপনাকে 

কেহই অবধারণ কবিতে পাবে না। কে কৃষ্ণ। অত্র সমাগত নরপতিবৃন্দের 

কথা দৃবে থাক, ধীশ্তাবা আপনার স্ভিত একত্র পানভোজন ও বিহাবার্দি 
কৃষিয়া থাকেন, সেই বৃঞ্খিগণও আপনাব মহিমা! অবগত হইতে পাবেন না। 

নিদ্রিত ব্যক্তি যখন স্বপ্র দেখে, তখন মন ও ইন্দ্রিয়ে অভিব্যক্ত, অলীক সিংহ 

বান্বার্দি পদার্কেই সত্য বলিয়া জ্ঞান কবে। অর্থাৎ নিদ্রামেহে তখন আর 

তাহাব প্রকৃত বসত উপলব্ধি কবিবাব পৃথক সত্তা থাকে না। 

অহো। স্বপ্রাবস্থায় নিজ বুদ্ধিতে কেবল নামবপে অবভাসিত সিংহ 

ব্যাঘার্দি পদার্থেব অস্তিত্বান্থভবে, স্বীয় সত্বাব প্রতি যেমন লক্ষ্য থাকে না, 

সেইবপ, হে ব্রহ্ষণ 1 জগদ্বাসী জনগণ কেবল নাম ও বপমাত্রে প্রতীত, 

স্ববপতঃ নিস্তত্ব বিষয়েব কামনায় একান্ত মোভিত হইয়া পড়ে । মাকাব মোহে 
তাহাদেব স্মতি শক্তি বিনষ্ট হয় এবং চিত্তেন্স বৈকল্য বশতঃ সর্বপ্রকাব জ্ঞানেব 

আধাব স্ববপ আপনান্ত্রকও অবধ্যাবণ করিতে পাবে ন|। 

হে ভগবন্। সর্বপাপ বিনাশিনী সর্বতীর্ঘত্ববপা ভাগীবধী যে চবণকমল 

হইতে উৎপন্না হইয়ান্ছন, যোগিগণ অষ্টাঙ্গ যোগে যে পাদপগ্মকে হৃদয় মন্দিরে 
নিব্স্তব চিগ্তা কুবিয় থাকেন, ভবদীয় সেই চরণাববিন্দ আজ আনরা স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ কবিলাম। ভক্তিভবে ধীহাবা এ চবণকমল চিন্তা কবেন তাহাদের 

ভক্তির শ্োত ক্রমশ: প্রবল এবং হৃদয়স্থ বাসনান্মলেব বিনাশে জীবকোশ 



২৬৪ শ্রীককঃ। [ ঘ্বাবকালীল! ] 
মন এ, এ এরি এটিও এর পা চি এছ এ সত ৫ চি আচ পচ উল ও পি এটি উ এর চি জি হি বসি ০ চি বি ০২ এ এপ এসটিন। এসএ গা এস সি ৫২৬টি চির, আউট উহ পস্ইএচি পম প্রি শি 

পিখিল হয়। ভবদীয় স্বরূপলাভে তাহারাই ককতার্থ হন। হে ভগবন্। 
ভববন্ধননাশকাবী ভবদীয় পাদপক্স যখন আমরা এই চর্ম চক্ষে দর্শন কবিলাম, 

তখন ভক্ত বলিয়৷ আমাদেব প্রতি কৃপ। বিতবণে কৃতার্থ ককন। 

ইহা বলিরা খবিগণ ধৃতরাষ্্ী ও যুধিষ্ঠিবের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক স্ব স্ব 

আশ্রমে গমনোগ্ধত হইসে বস্থদেব তাভাদ্দিগকে অতি ভক্তি সহকাবে প্রণাম 

পুরঃদব বলিলেন, হে খধিগণ। বেদবিদ্ ত্রা্গণের দেহে সকল দেবতা 
অবস্থনকরেন। অতএব সর্বদেবময় আপনাদেব চবণে আমাব সহজ প্রণিপাত। 

যে কর্মেৰ যাদৃশ অনুষ্ঠানে জীব কর্ম বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ কবিতে পারে 

আপনাবা কৃপা পূর্বক তাহা বর্ণন ককন। 

তাহ। শুনিয়া নাবদ বপিলেন, হে বিপ্রর্ণ। নিঙ্গ শ্রেষোলাভ জন্য নিজ 

পুল্র শ্রীকৃষ্ণকে বালক বোধে উপেক্ষা কবত বস্থদেব আপনাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা 

কবিতেছেন তাহাতে বিস্ময়ে কিছুই নাই । কাবণ, শরীর মরণধন্মব শীল 

মানবেব একান্ত নিকটবর্তী হুটগ্লাছেন বলিয্বাই ভাবা ইহাকে একপ অনাদখ 

কবিতেছেন ! দেখা! যায়, গঙ্গাতীরবাসী জনগণ শুদ্ধিব জন্য গঙ্গোদক পবিত্যাগ 

পূর্বক অন্ত তীর্থাদিতে সব্ধদাই গমন করিয়া থাকে । দিবাকব যেমন মেঘাদি 
দ্বাব! প্রচ্ছন্নেব ন্যায় প্রতীম্মান্ হন, ভূতভাবন শ্রীরুষ্চও তদ্দরপ মানবদেহে 
প্রাণাদি দেহাববণে প্রচ্ছন্ন থাকান্গ মন্তুষ্বৎ প্রতীয়মান্ হইতেছেন। 

যাহাহউক, মুনিগণ বন্থদেবকে সন্বোধন পূর্বক বলিলেন, যজ্জাদি অনুষ্ঠানে 
বিশেষ শ্রদ্ধা পূর্বক সর্ববযজ্ঞেশ্বব বিষ্ব আরাধনা রূপ কর্ম্মই, কর্ম বন্ধন হইতে 
নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায়। 

বিশেষ সহৃপায়ে অর্জিত 'ম্বীয় বিত্বের দ্বাবা! একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধ। সহকাবে 
সেই পরম পুরুষেব আবাধনান্গপ বর্মানুষ্ঠানের অপেক্ষ। গৃহীশ্রমী দ্বিজাতিগণেব 

পক্ষে অন্ত কল্যাণকব কিছুই নাই। 

যজ্ঞ ও দানেব ছাবা৷ বিভ্তাশক্তি বিসর্জন দিতে হয়, গ্রহোচিত ভোগেব 

দ্বার পুত্র কলত্রের মমত। পবিত্যাগ কলা কর্তব্য। কালক্রমে টেবতাগণেবও যে 

ধ্বংস হইয়া থাঁকে, তাহা জ্ঞাত হইয়৷ পঞ্ডিতগণ দেহাস্তে শ্বর্গাদি স্থুখনয় লোকে 
গমনের আকাজ্ষাও পবিত্যাগ করিয়া থাকেন। 

গ্রামে বাস করিয়া গ্রামবাসীজনগণের আচরণে যখন বিরক্তি আসে, তখনই 
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ধীব ব্যক্তিগণ তপোবনে গমন করেন। দ্বিজাতিগণ দেবলোক, খধিলোক 

ও পিতৃলোকেব খণভাব লইয়াই জন্ম গ্রহণ কবিয়া থাকেন। অন্ভএব ধাহাব! 
যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদাদি অধ্যয়ন এবং পুত্রোৎপতি ঘ্বারা যথাক্রমে দেবতা, 

খষি ও পিতৃলোকের খণ পবিশোধ না করিয়াই গৃহাশ্রম পবিত্যাগ কবেন, 
তাহাবা নিশ্চয়ই নবকার্ণবে পতিত হন । 

হে মহামতে ! তুমি খধি ও পিতৃধাণ হইতে মুক্ত হইয়াছ; এক্ষণে 
জ্ঞানুষ্ঠানে দেবখণ হইতে মুক্ত হইয়া! গৃহ পবিত্যাগ পূর্বক প্রত্রজ্যা অবলম্বন 
কর। 

হে বন্থদেব! জগৎপতি জনার্দন বখন আপনাদের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন, 
তখন আপনি পবম ভক্তি সহকারে সেই পরমাত্ম! শ্রীহরির যে প্রর্কুত আবাধনা 
কবিয়াছেন, তাহাতে আব সন্দেহ নাই। 

তাহা শুনিয়া বস্তদেব আনন্দাতিশয়ে উৎফুল্ল হইয়া! অত্যন্ত ভক্তিভরে 
খধিগণকে প্রণাম ও তাহাদের চরণ বন্দন পূর্বক প্রসম্ন করত, যজ্ঞ সম্পাদনার্থ 
তাহার্দিগকেই খক্কিক পদে বরণ করিলেন। 

মহামহোৎ্সবে যজ্জ-কার্ডাদি সুসম্পন্ন হইলে খাবিগণ শ্রীপতি বাসুদেবের 
অনুমতি গ্রহণ পূর্বক স্ব স্ব আশ্রমে গমন কক্গিলেন। 

অনস্তর ধৃতবাষ্ট, বিদ্রব, পাঁগওবগণ, ভীক্ষ, দ্রোণ, নরম, ব্যাসদেব ও অগ্ান্ত 

বান্ধবগণ সকলেই যছ্ুগণকে আলিঙ্গন করত প্প্রেমার্ড হইয়া! অতি কষ্টে 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। 

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যছুগণ যথেষ্ট উপহার প্রদানে বম্থুবৎসল নন্দ 

মহারাজের বিশেষ সম্মান করিলেন। মহারাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণ ও উগ্রসেনাদির 

গ্রীতি বর্ধনার্থ কিছুকাল সেই স্থানেই গোপগোপীগণমহ অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । 

বন্থদেব মহাসমুদ্র সশ বিপুল যজ্ঞ-মহোৎসব হ্সম্পাদন করত আনন্দিত 

হইয়! নন্দকে বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! মান্ঘগণের মধ্যে যে স্নেহ বন্ধন অবলোকন 
কবিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই জগদীশ্ববের ক্কত। কারণ জগতে এমন জ্ঞানবান্, 

বলবান্ ও প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি কে আছেন যে, পবাক্রম, জ্ঞান বা যোগের প্রভাবে 
ন্নেহপাশ অতিক্রম করিতে পাবেন ? আপনি আমাদেব বে উপকার করিয়াছেন, 

[৬৪] 
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আমরা তাহার গুরুত্ব না জানিলেও জগতে তাহাব তুলনা নাই। আমরা 

তাহাব কিছুমাত্র প্রত্যুপকারে যদ্ববান্ না হইলেও আপনার! এখনও উপকারে 
নিবৃত্ত নহেন। 

হে মানদ! ধাহাবা পুরুষার্থ স্বরূপ পরম শ্রেয়োলাভ প্রার্থনা কবেন, 
তীহাবা যেন রাজৈঙ্বধ্যাদি শ্রী-্বাবা কখনও পরিবেষ্টিত না হন। কাবণ এঁখবর্যমদে 
মানৰ এরূপ অন্ধ হয় যে, প্রক্কত উপকারী স্বীয় বন্ধবান্ধবের প্রতিও দৃষ্টিপাত 
করে না! 

এইপ্রকার সৌহার্দ্য ও প্রেমান্রচিত্ত বন্দে নন্দযশোদাকত পুত্র পালনাদি 
মৈত্রীর কথা ম্মরণ পুর্ব্বক অশ্রু বিসর্জন করত রোদন কবিতে লাগিলেন! 

বন্ধুবর্গেব হিতকারী ব্রজপতি নন্দ রামক্কষ্চের ন্লেহে একান্তই বদ্ধ, তাহাতৈ 
আবার যছগণ বর্ধবদাই তাহাদিগের বিশেষ যত্ব করিতেন, এজন্ত আজ কাল 
করিয়া তিনি সেখানে তিন মাঁস অবস্থান করিলেন ! 

বুসূল্য আভরণ ও বন্ত্র পরিচ্ছদাদি সর্বপ্রকার উপহার ভ্রব্য প্রমান পূর্বক 
ভাহাদিগের যথোচিত সৎকার করত বন্থদদেব, উগ্রসেন, রামকৃ্চ ও উদ্ধব 
এবং যছুগগ বহুদূর পথ্যস্ত তাহাদের সহিত গমন করিলে ননারাজ ব্রজবাসী 
নান্ধবগণের সহিত ব্রজে প্রতনগমন করিলেন। 

ব্রজপতি নন্দ, গোপ ও গোপীগণ গোবিন্দ-চরণারবিন্দে সমর্পিত মন 

প্রত্যাহার কবিতে অসমর্থ হইয়া অতি ক্লেশের সহিতই ত্রজে গমন করিলেন । 
বর্ষা পড়িলে বন্ধু বান্ধবগণও ক্রমশঃ ম্ব শ্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

বাদবগণও ঘ্ারকায ফিরিলেন। তীহারা ধারকায় আসিয়া! প্রভাসেক্! ঘটনা, 
বন্ুদেবের বজ্ঞোৎসত্,, মহধিগণের কৃষ্ত্ততি, সবিস্তারে বরণ পূর্বক ঘ্বারকাবাসী 
জনগণে চমত্রু্চ করিত লাগিলেন। 

৮(*)- 



নমো তাল 1 

পাঠক অবগত আছেন পাঁগবগণ বনবাসে গমন করিলেন । দ্বাদশবর্ধ বনবাস 

লমাপ্ত হইলে তাহার] অজ্ঞাতবাসেব জন্য কৌশল অবলম্বন পূর্বক বিবাটরাজ্যে 
উপস্থিত হুইলেন। তীহারা আপনাদের অক্ত্রশস্ত্র শবাকাবে বন্ধন পূর্বক 
এক শমীবৃক্ষে রক্ষা করিয়া বিরাটরাজের নিকট উপস্থিত হুইয়! নিম্ন লিধিত রূপ 
পরিচয় প্রদান পূর্বক রাজ-পরিচধ্যায় নিযুক্ত হুইলেন। 

মহাবাজ যুধিঠির ব্রাঙ্গণবেশ ধারণ পূর্বক আপনাকে কষ্ক নামে অভিহিত 
করিয়া রাঁজসভাসদেব পদ প্রার্থনা কবিলেন; ভীমসেন উত্তম ভক্ষাভোজ্য 
প্রস্তুতকারী বল্পব নামে আপনার পরিচয় দিয়া স্পকারের কার্য কবিবাব বাসন! 

জানাইলেন ) অজ্জুন ক্লীব বেশ ধারণ পূর্বক বৃহন্নলা নামে পরিচিত হ্ইয়! 
নৃত্যগীতবাস্থ শিক্ষকের পদ প্রার্থনা কবিলেন ; দ্রৌপদী আপনাকে সৈরিক্ধী নামে 
পরিচিত কবিয়! মাল্য গ্রন্থন, অন্থুলেপন পেষণ প্রভৃতি সৌন্দর্ধ্যসৌষ্ঠবশিল্প 
কর্ম-কুশল! বলিয়া! তৎকাধ্য কবিতে অভিলাষ জানাইলেন ; এবং নকুল ও সহদেব 
যথাক্রমে গ্রস্থিক ও অরিষ্টনেমি নামে আপনাদের পরিচয় প্রদান পূর্বক উত্তম 
অশ্থ ও গো-চিকিৎসক বলিয়া জানাইয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণেব ভার গ্রহণ 
প্রার্থনা করিলে রাজা সন্তষ্টচিত্তে তাহাদিকে প্ত্তৎকার্যে নিয়োগ করিলেন। 
অজ্ঞাতবাসেব এক বৎসর কাল তাহার! এ সমুদয় কাঁধে নিযুক্ত হইয়! গোপনে 
কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে পাওষগণের এক বৎসব অভীত হইলে, এক দিবস ছুষ্টমতি ছূর্য্যোধন 

ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ গ্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া অসংখ্য সৈগ্ঠ সমভিব্যাহারে মত্ভ্বাজ 
বিরাটের গোধন হরণ কর্সিতে আগমন করিল। সে সময় বিরাট স্থানাস্তরে 

গমন করিয়াছিলেন। এই বিপদ দেখিক্! বৃহন্নলা _অর্জুন সৈবিস্ত্রী-_ত্রৌপদীকে 
বলিলেন যে, উত্তর নিট জামার যুদ্ধ প্রাশংদ! করিবে এবং উত্তয়া অনুরোধ 



২৬৮ শ্রী্ধক। [ দ্বারকালীলা ] 
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করিলে আমি সারথ্য গ্রহণ করিতে পারি, বলিয়া! জানাইবে । কাবণ আমরা 
থাকিতে ইহাদ্দিগকে বিপন্ন দেখিলে আমাদেব অধর্শ হইবে । 

গোধন হরণের সংবাদ প্রসঙ্গে সৈরি্্ী উত্তরের নিকট অর্জুনের শিক্ষিত মত 

বলিলে, বিপদ ঘনীভূত এবং উপায়াস্তর লা দেখিয়া উত্তর সৈরিক্ধীর বাক্যে সম্মত 

হইয়া উত্তরাকে দিয়া বৃহন্ললাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। বৃহননল! সারথ্য করিয়া 
রথ লইয়া চলিলেন। কিন্ত কৌরব সৈম্ত-সমুদ্রে উপস্থিত হইলে উত্তব ভয় চকিত 

হইয়া রথ হইতে নামিয়! পলাম্নন কবিল। তাহ! দেখিয়! অর্জুন তাহাকে ধবিয়া 
আনিয়া রথে আবোহণ করাইয়া! সারথ্য করিতে আদেশ করিলেন। যাহাহউক, 
বৃহননলার গাণ্ডীব টঙ্কার ও শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সে পুনবার় ভয়ে অভিভূত হইয়! 
পড়িল ! কৌরব সৈম্তগণেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হইল! ভীম্ম, দ্রোণ, ছূর্যযোধন 
ও কর্ণ প্রভৃতি বৃহঙ্নলাকে দর্শন ও তাহাব ধনু্ক্কার, শঙ্খধবনি এবং বাণ ক্ষেপণ 

প্রস্ততি দেখিয়া অঙ্জুন বলিরা অনুমান কবিলেন। 
ছূর্যোধন উল্লাসে বলিল যে, পাওবগণ প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিল যে তাহাবা 

দ্বাদশবর্ধ বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিবে । অজ্ঞাত বাস সময়ে 

তাহাদের পরিচয় পাইলে আবার তাহাদিগকে দ্বাদশবর্ধ বনবাস এবং এক বৎসর 

অজ্ঞাত করিতে হইবে। এরব্যক্তি যদি অর্জুন হয়, তবে আমাদেরই জয় 
জয়কার | কর্ণও উল্লাসে সখার কথায় সায় দিল। যাহাহউক, হতভাগ্য- 
দিগের ছুর্দশাব এক শেষ হইল। স্ত্রতীক্ষ বাণ রাশিতে যুদ্ধক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন হইল। 
অর্জুন অতুল তেজে ভীম্ম, দ্রোণ, কূপ, কর্ণ, হূর্যযোধন, অশ্বখাষ৷ প্রভৃতি সকলকে 

সম্পূর্ণ পরাঞ্জিত ও সম্মোহিত করিয়া তাহাদের উ্পীষ ও অন্তান্ত পবিচ্ছদ সমূহ 
আনয়ন পূর্বক পুতুল খেলার জ্জন্য তাহা উত্তবাকে প্রদান করিলেন। গোধন 
সমূহের সম্পূর্ণ উদ্ধার সাধন করিয়া! বিজন গৌরব সমুদয় উত্তরকে প্রদান করত 
রাজ-প্রাসাদে ফিন্সিয়া আসিলেন। 

ওদিকে কৌরবগণ পরাঞ্জিত হইয়! অসম জালা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
তাহাবা অর্জুনকে, চিনিতে না পারিলেও সকলেই অনুমান করিলেন যে, অর্জুন 
ব্যতীত কেহুই তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারে ন|। সুতরাং তাহারা 
সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিলেন। | 

এদিকে ত্রয়োদশ বর্ষ পুর্ণ হুইয়াছে জানিয়া উক্ত যুদ্ধের ছইদিন পরেই 



[ হাবকালীল! ] সমরোগ্তোগ | ২৬৯ 
অন্তাচন্ান্ছি বিচার টিটি 

পাওবগণ ন্গানান্তে বিবাটবাজের সতায় উপনীত হইয়! মহারাজ যুধিত্ঠিরকে মত্ত্ত- 
রাজেব রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া! ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব উভয় 
পার্খে দণ্ডায়মান হইলেন। দ্রৌপদী যুধিষিরের বামভাগে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন 

করিলেন। 
বাজ-সভাসদ কঙ্ক স্সানান্তে শুত্র বস্ত্রাদি পবিধান কবিয়া সৈরিল্ধী সমভিব্যাহারে 

রাজ-সিংহাসনে বসিয়াছেন দেখিয়। বিরাটরাজ ক্ুদ্ধ হইলে বিরাট তনয় উত্তর 
তাহাব পিতাকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন, ইহারা যুধিষ্টিরাদি পঞ্চপাণুব, 
বামে রাজ-লিংহাসনে উহাদেব ধর্ম-পত্ভী রাজমহিষী দ্রৌপদী । ইহাদের বাহুবলেই 
আমবা৷ পুনঃপুনঃ শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি। কৌববগণ গোধন হরণ 
কবিলে মহাবীব অর্জুনই বৃহম্নলারূপে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া আমাদিগকে 
রক্ষা করিয়াছেন। ইহার ধনুষ্টঙ্কাব ও শঙ্খনাঘে আমি অভিভূত হুইয়া পড়িয়া- 
ছিলাম। কৌববগণেব সৈম্ত-সমুগ্র দেখিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল ; 
আমি রথ হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম। অদ্বিতীয় বীব অর্জুন আমায় ধবিয়া 

আনিয়! একাকীই সেই মহাবর্থীগণের সহিত অসংখ্য সেনার মধ্যে যুদ্ধ করিয়া 
তাহাদিগকে পরাজিত কবিয়াছেন। 

তাহা শুনিয়া বারাটরাজ বিশ্ময়ে স্তক্তিত ও আনন্দিত হইলেন! এবং 
অতাস্ত আনন্দে মহারাজ যুধিষিরকে মহারাজোচিত সম্মান পুরঃসর দণ্ড, কোষ 

ও সমুদয় রাজ্য প্রদান পূর্বক তাহার আম্গত্য প্রদর্শন করিলেন। এবং 

বলিলেন, মহাবাজ ! নাজানিয়া কত কি বলিয়াছি তজ্জন্ত ক্ষমা! করিবেন। 
পাগবগণ ' তাহাকে শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলে তিনি উত্তবের সহিত 
পরামর্শ কবিয়৷ বলিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমার কি পরম সৌভাগ্য 
যে আপনার! আমাকে দর্শন দানে কৃত-কৃতার্থ কিয়! অজ্ঞাত ভাবে এখানে 

বাস করিতেছেন। অহে!! আমার ভাগ্যে সীমা নাই! আপনাবা যখন 
এত ক্বপা করিয়াছেন, তখন আপনাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন অবন্ বর্তব্য। 
সামি উত্তরাকে মহাবীর অজ্জুনের হস্তে সমর্পণ করিতে চাই। অর্জুনেৰ মত 
উত্তরার ভর্তা আমি আর কোথায় পাইব? কৃপা পূর্বক অনুমতি কবিলেই 
উত্তরাকে আনিয়া সমর্পণ করিয়া ক্ৃতক্কতার্থ হই। 

তাহা শুনিয়া অর্জুন বলিলেন, হে মহাভাগ | সম্বন্ধ স্থাপন কর্তব্য বটে, 



২৭৬ শরীক [ হ্বাবকালীল! ] 
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তবে উত্তবাকে আমি আমার পুক্রবধূ-রূপে গ্রহণ করিতে পারি। কারণ এক 

বৎসবকাল আমি আঁচার্ধযরূণে তাহাকে নৃত্যগীতবাস্ত শিক্ষা করাইয়াছি। 
সেও, কি রহস্ত, কি প্রকাশ্ত, লকল বিষয়েই আদাকে পিতার সভায় বিশ্বাস 
কবিত, এইরূপে আপনার যুবতি কন্তার সহিত এক বসব একত্র বাস 
করিম়াছি। এখন যদি তাঙ্ধব পাণি-গ্রহণ কৰি, তাহা হইলে আপনার ও 

অন্তান্ত ব্যক্তির সন্দেহ হইতে পাবে। আমি জিতেক্িয়, নির্দোষ ও দাস্ত 
হুয়া আপনার কন্ঠার বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছি । তিনি আমার পুত্রবধূ 
হইলে আপনার কনা! এবং আমার পুত্রের প্রতি কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে 
না। আমি অভিশাপ ও মিথ্যাপবাদকে অত্যন্ত ভয় করি। এজন্ত উত্তরাকে 
পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতেছি । বাহ্থদেবের প্রিক্তম ভাগিনেয় সাক্ষাৎ 

দেবকুমার সদৃশ শস্ত্কুশল আমার পুত্র শ্রীমান্ অভিমন্যু আপনার জামাত। এবং 
উত্তরার ভর্তা হইবাব একাস্ত উপযুক্ত পাত্র । 

ধর্মরাজ যুধিঠির পরম্পরের সম্বন্ধ বন্ধন অনুমোদন করিলে, উভয়ে 
মিত্রগণের নিকট দূত গ্রেরিত হইল। পাগুবগণ 'এইরূপে আত্ম-প্রকশি করিলে 
মুহূর্তমধ্যে তাহা! চারিদিকে রাষ্ী হইল। রাজা যুধিষ্টিরের আদেশে অঞ্জন 

জনার্দন, জআভিমন্্যু ও যাঁদঘগণকে আননন করিবাব জন্য দূত প্রেবণ করিজেন। 
কাদীরাজ ও শৈন্য বুধিষ্টিরেব অত্যন্ত জনুগত পাত্র ; তাহা প্রত্যেকে 

জক্ষৌহিলী সেনা সমভিব্যাহায়ে তথায় উপনীত হুইলেদ। মহাবল জপদও 
এক 'অক্ষোহিণী সেন! লই! আগমন কঙ্গিলেন। সৌপদীর পঞ্চপু শিখ 

ও ঘৃষ্টছ্যয় সহিত তথাস্ উপস্থিত হইলেন । 
হ্সানর্ত দেশ হইতে বাস্থদেব বলদেব, কৃতবর্ধ্া, হার্দিক্য, যুযুধান, সাত্যফি, 

নাহি, অন্ভুর, শান, ব্লতদব' মঙ্গল লিষঠ, 'অভিমন্যু ও হুত্তদ্রাফে সঙ্গ 
রইয়। উপন্থিত্ত,হইহলন। 

ইন্রলেন প্রন্থৃতি পাঁগুর ষারধিগণ এক বৎসরেক্ষ'পর তাহাদের সেই সামন্ত 
রখ আনন্ন করিল। ঘাজ্ছেব দশ লহন্র'হস্তী, এছ লক্ষ,অন্ব, দশ কাটা রথ, 
দশ সহত্র কোটী পরাতি, বৃরিঃ অন্ধক ও তোজ কনে “বহব্যক্তির সহিত 
সমাগত হইলেন। এবং পাগয়গঞ্গকে রাঙ্গা চিত রথ, জীরত্ব ও পৃথক পক 
পরিচ্ছদ প্রদান করিজেল। 



[ থ্বারকালীল! ] সমকোনোগ। ২ধ১ 
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উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজন উপস্থিত হইলে মহাসমাবোছে বিবাহেব আয়োজন 
হইতে লাগিল। নৃত্য, গীত, বাস্তে মত্ম্তরাজপুবী অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল! 
সর্বাঙ্গ সুন্দরী মতম্ত-নাবীগণ মণি কুগুল প্রভৃতি বিবিধ অলম্কারে সজ্জিত! হইয়া 
উত্তরাকে লইয়৷ বিবাটপত্থী সুদেষ্ণা সফভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন কিন্ত 
পাঞ্চাল নন্দিনীর অসীম রূপ-লাবখ্য ও সসুজ্জল কান্তি দর্শনে সকলেন্ধই 
রূপজ্যোতিঃ শ্লান হইল ! 

মহাসফাবোহে বিবাহ হুইয়া গেল। মতস্তরাজ প্রজলিত হুতাশনে বিধিবৎ 
হোম ও দ্বিজগণের অর্চনা কবিরা জামাতাকে গ্রীতিপূর্ধ্বক সপ্ত সহজ অর্থঃ 
ছ্িশত হত্তী, প্রড়ৃত ধন, রাজ্য, বল, কোষ ও আত্ম! পর্য্যন্ত প্রদান করিলেন। 

মহারাজ যুধিষির ব্রাক্মণদিগকে অচ্যুত প্রত সমুদয় ধন, গোসহজর, রত্ুজাত, 
বিবিধ বন্ত্র, ভূষণ, যান, শব্যা, অত্যুত্তম ভোজ্য পানীয় প্রদ্দান কবৈলন। 

অভিমস্যু-উত্তব! বিবাহ কার্য সম্পর হইলে বালিতে বিশ্রাম কবিয়া 
পাওবগণ ও আত্মীয় স্বজন প্রাতঃকালে শব্যা হইতে উঠিস্া! প্রাতঃকৃত্য সমাপন 

পূর্বক প্রফুল্ল মনে পুষ্পদাম বিভূষিত, সুগন্ধ সম্পন্নঃ মণিবত্ব খচিত' আসন-সনাথ 
বিবাটরাজের সভামগ্ডপে গমন করিলেন। 
বিরাট ও দ্রপদরাজ প্রথমে আসন গ্রহণ করিলে, বসুদেব প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ 

মাগ্ততমগণ উপবেশন করিলেন। পবে সাত্যকি ও বলদ্দেব পাঞ্চালরাজ সম্গীপে 

এবং যুধিঠির ও বাশ্দেব বিরাটরাঁজেব নিকট উপবেশন' করিলেন। তৎপরে 
ক্রপদদ পুক্রগণ, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, প্রা, শান্ব, বিরাটপুতবুন্ 
এবং পাওব সদৃশ শৌধ্য-ীর্ধ্য-সম্পন্ন ও রূপবান্ জৌপদেয়গণ স্থবর্ণালস্কৃত আসনে 
উপবিষ্ট হইলে পাগুবগণেব রাজ্য পুনঃপ্রার্তি সন্ধে আলোচন! চলিতে লাগিল। 
তীহার়। কতক আলোচনা করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক শ্রীরুষ্ণের প্রতি দৃর্লিপাত 
করিলে, তিনি বলিলেন, হে রাজন্তবর্গ! রাজ] যুধিষ্ঠির অক্ষত্রীড়ায় সৌবল 

কর্তৃক যেরূপ শঠতা পূর্বক অগব্বতরাজ্য ও বনবাসী হইরাছিলেন, তাহা 
আপনারা সকলেই অবগণ্ত আছেন। পাগুবগশ বলপূর্বর্' পৃথিবীমণ্ডল আরত 
করিতে সমর্থ. হইন্বাও কেবল স্তাযমিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতা প্রযুক্ত এই ছুরছ্ঠেয ব্রত 

সমাপন কথিয়াছেন। বিশেষতঃ 'অজ্ঞাতবাস সময়ে এই বিরাটরাজ গৃহে দাসত্ব 
স্বীকান্ম করিনা! যে ক্লেশ পাইস্াছেন তাহা ন| বলিলেও চলে । ইহারা সেই সত্যবন্ধ 
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ব্রত হুইতে উত্তীর্ণ হুইয়াছেন। ইহাদেব রাজ্য-প্রান্তির বিষয়ে কুরু ও পাণব- 
গণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনার! তাহাবই 
উপায় চিন্তা করুন। ধর্ম্মবাজ যুধিষ্ঠির অধর্্মাগত সুর সাম্রাজাও কামনা! কবেন 

না। পবস্ত ধর্ম-সঙ্গত উপায়ে অর্জিত একটা গ্রামের আধিপতোও তাহার 
পত্রম সন্তোষ জন্মে। যদিও ধৃতরাষ্টরের পুত্রগণ বলবীর্য্যে ইহাদিকে পরাজিত 
করিতে অসমর্থ হুইয়! শঠত! পূর্বক ইহাদের বাজ্য অপহরণ করত অশেষ রেশ 
প্রদান করিয়াছে; তথাপিও ইহার! তাহাদিগের কোন অকল্যাণ কামনা 

করেন না। তবে ইহাবা বাহুবলে হ্বয়ং যাহা অর্জন করিয়াছিলেন এক্ষণে 

তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু তাহাব৷ এরূপ অসাধু যে, রাজ্যাপহরণ 
মানসে বিবিধ কৌশল ছ্বাব! বাল্যকালেই ইহাদ্িগকে নিহত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল। অতএব কৌরবগণের লোভ প্রযুক্ত এইরূপ অসাধুত৷ ও যুধিষ্ঠিবেব 

ধার্মিকত৷ প্রযুক্ত উদারতার সামঞ্জস্ত কবিয়া কর্তব্য নিদ্ধারণ করুন। 
ক্রুব প্রকৃতি দূর্য্যোধন সহজে পাগুবগণকে বাজ্য ছাড়িয়া দিবে বলিয়া 

বোধ হয় না। কাবণ ভীম্ম কর্তৃক অন্ুকদ্ধ হইর়াও সে তীাহাব কথায় কর্ণপাত 
করে নাই। এবপ অবস্থায় যদি কৌরবগণ ইহাদের সহিত যুদ্ধ কবে, তাহা 
হইলে ইহাব! আহত হুইবামাত্র তাহাদিগকে নিহত করিবেন। তাহাদিগকে 
নিহত কর! কর্তব্য, কি স্থহ্বৎগণ বিসদৃশ কাধ্য সমূহ হুইতে তাহাদিগকে 
নিবৃত্ত করিতে পারেন, তাহাবই চেষ্টা করুন। সংখ্যায় অল্প বলিয়া! যঙ্গি 
পাগুবগণের পরাজয় অবধারণ কবেন, তবে সকল সুহাৎ মিলিয়৷ কৌববগণকে 
সংহারের উপায় অবলম্বন করুন। কিন্তু হূর্য্যোধন এ বিষয়ে কি কবিবে তাহা 

সম্যক ন! জানিয়া সহসা কোন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য নহে। অতএব 

ছুর্য্যোধন যাহাতে দ্বাজ্যার্ছঘ প্রদান কবে এপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্মিক 

স্থৃবিজ্ঞ ব্যত্তিকে দূতরূপে ভাহার নিকট প্রেরণ রুর! কর্তব্য । 
বলদেব শ্রীকৃষ্ণের বাক্য সর্বাস্তঃকররণে অনুমোদন কবিয়া বলিলেন, 

পাগুবগণ অর্ধাবান্ধ্য গ্রহণ কৃবিয়! জুখে কালযাপন কবিতে স্বীকৃত আছেন, 
ইহাই উত্তম কথা ।/ ইহাতে উভয় পক্ষেরই পরম মঙ্গল। আমার মতে 
একজন দৌত্যকার্যে অভিজ্ঞ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ধার্মিক ব্যক্তিকে দৃতবপে 

পাঠাইয়৷ মহারাজ যুধিষ্িরের এই অভিমত জানাইয়া তাহাদেব কি অভিপ্রায় 
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ডাহা অবগত হউন। মহাছছভাব সবতবা পর, মহামতি ভীগ্, দ্রোণ, অশ্বথামাঃ 

বিছুর, কপ, শকুনি, কর্ণ ও ধার্তরাষ্্রগণকে মমনেত করিয়া একটা মীমাংস] 

করা কর্তব্য) অনর্থক তাহাদিগকে কুপিত্ কন] উচিত নহে। 

ধন্মরাজ সমধিক বিত্বশালী ছিলেন, কিন্ত দ্বুতে প্রমত্ত ও পরাজিত হইল 
বাজ্য সম্পত্তি সমস্ত পনহ্তগত করাইয়াছেন। যাহাহউক, এখন সুমীমাংসা 
হওয়াই প্রয়োজন । 

ব্লভদ্র এই কথা বলিবামাত্র সাত্যকি মহাক্তুদ্ধ হুইয়। সহস| গাত্রোখাদ 
পূর্বক বলর[মের বাক্যে দোষারোপ কবিয়া বলিলেন, যাহার যেরূপ প্রকৃতি, 

সে সেইরূপই কহিয়৷ থাকে । তোমা যেরপ প্ররুতি, তুদি তন্রপই কহিলে। 
এই ভূমওলে শুর ও কাপুরুষ উভয়বিধ লোকই দ্বেখা যায়। হে হলদ্ন! 
'আ]ম তে]মাব বাকোয ছুঃখিত হইতেছি না, কিন্তু বাহার! স্থিরচিত্তে তোমাৰ এই 

বাক্য গুনিতেছেন, আমি তাহাদের উপরই বুদ্ধ হইতেছি। কোন্ ব্যক্কি 
সভ।মধ্যে নির্দোষ ধশ্মরাজের প্রতি অণুমাত্র দোষাবোপ কারিয়াও পুনবায় কথা 

কহিতে সমর্থ হয়? যখন অক্ষবিশাবদগণ এই দুতানভিজ্ঞ মহারান্সকে 
দ্ুতে আহ্বান করিয়া পরাজয় করিয়াছে; তৃখন তাহাদিগেব জয় কিবপে 

ধন্মানুগত হইল ? ছুবাম্মাগণ ইহাঁকে যখন কপটদুতে পরাজিত রুরিয়াছেন 

তখন তাহাদেব মঙ্গল কোথায় ? এক্ষণে মহ্]রাজ স্বীয় প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে 
মুক্ত এবং প্রতিজ্ঞমুক্ত হুইয়ই যখন পিতু পিতামহের সম্পত্তির অধিকাবী 

হইয়ছেন, তখন কি নিমিত সেই দুরাত্মাদিগের নিকট অবনত হ্ইক্ব! 

£পতৃক বাঁজ্য অধিক্াবার্থ প্রার্থন! করিবেন? পাগুবগ্রণ বনবাস ও অজ্ঞাতবাস 

মন্যক্ প্রতিপান করিয়াছেন ; তথাপিও দুরাত্ম কৌরবগুণ বলিতেছে, ত্রয়োদশ 
বর্ষেব মধ্যেই ইহাবা পবিজ্ঞাত হইয়াছেন| অতএব দুবাম্মাদিগেব বলাজ্যাপহরণ 
বাসনা নাই, ইহা! কিরূপে বল্ল! যাইবে? (কৌববঙগগণ মহামতি ভীম্ম ও ড্রোণ 
কর্তৃক অনুনীত হইয়াও পাাওরদিগ্ুকে পৈত্রিক রাজ্য প্রদানে সম্মত হইতেছে না॥ 
আমি ছ্বাত্মাদ্িগকে বশীভূত করিয়! ধর্শরাজের চরণে পাতিত করিব) 

তাহ|বা যি ইহাতে স্বীকৃহ না হয়, তবে 'অবস্ই তাহাদিগকে শমনসূ্দনে গমন 
,ক্কবিতে হুইবে॥ 

কপ কৃহিলেন, হে গহাবাছো'! আপনি যেরূপ কছিলেদ নিঃুলোকে 
(9৫8 
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তাহাই ঘটিবে। হৃর্যোধন শেচ্ছাক্রমে কদাচ রাজ্য প্রদান করিবে নাঁ। 
পুভ্রবৎসল রাজ! ধৃতরা্ী নিরস্তব তাহার বাক্য অগ্জমোদন কবিরা থাকেন। 

ভীন্ব, দ্রোগ দীনতা বশতঃ এবং কর্ণ ও শকুনি 'বুর্থতা প্রযুক্ত তাহার-ছন্দান্ুবর্তন 

কবিতেছেন। আমার মতেও বলদেবেক্স বাক্য যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে 
লা। 

ছুরাত্মা ছুর্যোধনকে শীান্তবাক্য প্রয়োগ কব কর্তব্য নহে। মুছ্তা 

অবলম্বন করিলে সেই পাপাত্মা কর্দাচ বশীভূত হইবে না। বরং মৃছ্ভাব 
দেখিলে সেমনে করিবে আমি নিশ্চয়ই জয়ললান্ত করিব। ইহাবা ভয়ার্ড 
হইয়াই এ্রবূপ কবিতেছে! অতএব যুদধার্থ প্রস্তত হইয়া আমানের সৈশ্ত সংগ্রহ 
ও মিত্রগণের নিকট দূত প্রেরণ করাই কর্তব্য। অতএব জআুঁতগামী দূত 
সকল শন্য, ধৃষ্টকেতু, জযৎসেন ও কেকয়দিগেব নিকট অবিলম্বে গমন 

করুক। যিনি অগ্রে দূত প্রেবণ কষেন, সাধু লোকেক্না তাহারই পক্ষ 
অবলম্বন কবিয়া থাকেন, স্থতবীং আমর! অগ্রেই সর্বত্র দূত প্রেবণ 
করিব। 

মহায়াজ শল্য ও অনুচর প্লাজগণেব নিকট সত্ব দূত প্রেবিত হউক। অনস্তর 
পর্বসাগরবাসী মহারাজ ভগদত্ত, হার্দিক্য, আহুক, গ্রভ্ঞাসস্পন মহাবীর 
বোচমান, মহাবল পরাক্রান্ত বৃহত্ত, সেদাবিন্দু, সের্সজিৎ, প্রতিবি্ধা, চিত্রবর্া, 
হ্বাস্তক, বাহলীক, মৃদুকেশ, চেদিপতি, নুপার্থ, স্ুবাহ, পৌবব, শকরাজ, 
পহুলববাঁজ, দরদরাজ, স্ুবারি, নর্দীজ, কর্ণবেষ্ট, নীল, বীরধন্্া, দত্তবক্র, কুল্ধী, 
জনমেজয়, আষাঢ়, বায়ুবেণ, পূর্ববপালী, দ্নেবক, সুত্র একলব্য, কারুবদেশী় 

ভুপালগণ, ক্ষেমমূত্তি, সমস্ত কাম্বোজ, ধাধিকগণ, জয়সেন, পাশ্চাত্য সকল, 
কাশা, অনুপকগণ, সমস্ত পাঞ্চনদ ভূপাল, ক্রাথপুত্র, পার্বতীয় হৃপতিগণ, 
জাঁনকি, স্তুশর্্া, মর্ণিমান, পোতিমত্ন্তক, পাংগ্ুরাষ্্রাধিপতি, বৃষ্টকেতু, পৌঁু, 
দণ্ডধার, বৃহৎসেন, অপরাজিত নিধাদ, শ্রোণিনান্, বন্ুমান্, ধুহদ্ধল, মহাতেজা 
বা, সপুত্র সমুদ্রসেন, উর্ভব, ক্ষেমক, বাটধান, শ্রতায়ু, দৃঢ়ায়, শাল্যপুত্র, 
কুমাব ও কলিলেস্বর ইহাদের নিকট দূত €প্ররণ ফর । 

এই স্থুপঞ্ডিত ব্রার্ষণ আমাব পুরোহিত। ইনি সর্বশান্ত্রবেতা, ধার্সিফ, 

বিজ্ঞ ও নিহৃষ্টার্থ পুরুষ! ইহাকে 'দৌত্য কার্ধ্যে মিয়োগ কর। দত, ভীন্ম, 
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২ এ সি এটি বাস াসআউনসিহ শত আচে এপ হারান সিটি সি দি এর ০. সি ও ইডি ওল ৮ ৩ম পরসিইউসইস্টদি এটিএন বিউটি 

ত্রোথ ও দুর্য্যোধনের নিকট গিয়া ইনি কি বলিবেন, তাহা ইহাকে বলনা 
দাও। 

বাস্থদেব বলিলেন, ভ্রপদরাজ পাগুবগণের প্রয্োজন, সিদ্ধির জন্ত যাহা! 

বলিলেন, তাহা কোন ক্রমেই অসম্ভব বা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। বদি মন্গযাকাজ্কা 

থাকে, তবে ইহার ম্সাদেশান্ুমারে কাব্য কন্বাই সর্বতোভাবে বিধের। 

অন্যথ।চরণ করিলে যে মুর্খত৷ প্রকাশ পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কুরু ও 

পাওুবের সঙ্গে আমাদের তুল্য সপন্ধ। হারা কখনও মর্ধ্যাদা' লঙ্ঘন পূর্বক 
আমাদের সহিত অশিষ্ট বাবার করেন নাই। আমব! বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া 

এখানে আসিকসাছি; আপনিও সেই নিমিত্ত আঁসিয়াছেন.। আমরা পরমাহলাদে 

নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিব। আপনি বয়স ও জ্ঞানে সর্বাণেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
দ্রোণ ও কৃপাচার্যেব সখা) রাজ! ধৃতরাষ্ট্রও আপনাকে বন্মান করিয়! 

থাকেন; আমব! আপনাব শ্ষ্যি স্বূপ। অতএব, যাহা পাণডবগণের হিতকব, 

আপনি তাহাই করুন, তাহাতে আমাদের কোন সংশয় নাই । যদি দূর্যোধন 

' স্যায়তঃ সন্ধিস্থাপন করে, তাহ! হইলে পাওবগণের সৌন্রাত্র নাশ বা কুলক্ষয় 

হয» না। কিন্ধ, ছুর্শতি ছূর্যোধন যদি দর্পান্বিত হইয়া তাহা! না করে, তাহা! 
হইলে অগ্রে অন্ান্ত রাজাদিগের নিরুট দূত প্রেবগ করিয়া! পশ্চাৎ আমাদিগকে 
আহ্বান করিবেন। অঞ্ঞুন জ্ুদ্ধ হইলে তুরববদ্ধিপবায়ণ দুর্যোধন বন্ধ বান্ধব ও 

অমাতাগণেব সহিত ষমালয়ে গমন করিৰে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ইহা বলিয়! কৃষ্ণ গমনোগ্ত হইলে বিবাটরাঁজ সাদরে তাহার অর্চনা! কবিয়া 
্বজন সমভিব্যবহারে তাহাকে ব্বারকায় প্রেবণ করিলেন। 

এদিকে র।জ! দ্রুপদ-ও বিরাটিরাজ সমরের অয়্োজন এবং চারিদিকে রাজগখের 

নিকট দূত প্রেবণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে মহীপালগণ অগণ্য সৈল্ত 
সমভিব্যৰহারে মত্ভ্তরাঁজ্যে আগমন করিতে লাগিলেন। 

ইহা শুনির! হূর্যোধনও চারিদিকে দূত প্ররেক্পণ করিয়া বাজগণকে আহ্বান 
করিতে লাগিল। পাঁগুবগণের সাত অক্ষৌহিগী- এরং কৌরবগ্গণের একাদশ 
অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হইল। উভর পক্ষের যুদ্ধের আয়োজনে অদম্য 
উদ্তম, অধ্যবসায়, দ্ভ ও অহঙ্কার প্রকাশ পাইতে লাগিল। 

মহারাজ. হুধিঠিরের 'আদেশে পাঁঞ্ালরাজ- পুরো হন্তিনায় গমন কনিয় 
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অর্থ রার্য প্রার্থনা করিলেন! ভিনি পাঁওবপক্ষেব যুদ্ধের তুমুল আয়োজন 
অনুষ্ঠানে বার্তা প্রচাঁৰ কবিয়া পাওবগণেব অতুল বীরত্বেব পরিচয় প্রদান 
কবিতে লাগিলেম। বাসুদেব পাঁণবপক্ষেব কল্যাণ সাধনে আত্মনিয্োগ 
করিয়াছেন, ইহাও স্ুবিভৃতভাবে তাহাদিগকে জানাইলেম। ভীম্ব। দ্রোণ, 
কপাচা্য প্রভৃতি ধৃতবাষ্টকে বিশেষ কবিয়া সন্ধিস্থাপনে "মনোযোগী হইতে 

অন্ুবোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহার্দেব কথায় কর্ণপাত করিলেন না । 
ধূতরাষ্্র দূতের মহাসমাদধ কবিক্! তাহার বাক্য ও পাগুবগণের যুদ্ধায়োজরন 

শ্রবণ কবিলেন। এবং এমন ভাব দেখাইলেন যেন সদ্ধিন জন্য তাহার 
আন্তবিকভার সীমা নাই! কিন্তু ভাবে বুঝাইলেন যে, সে সন্ধি রাজ্য প্রদান 

কবিয্না মহে, কুরু পাওবের পরম্পব সম্বন্ধ ও কল্যাণ ঘজায় রাখিয়া! যুদ্ধ 

বিরতিব সন্ধি। 
ভাবগতিক দেখিয়া দূত ফিবিয়া আনিলেন। তাহাব আগমনের সঙ্গে 

ঈঙ্গেই বন্ধ বালা! পবম ধূর্ত ধৃতবাষ্ঁ, সঞ্জয়কে পাণগুবগণেব মিকট প্রেরণ ক বিয়া 
ভাহ।ব যুদ্ধায়োজন সংবাদ অবগত হইযার প্রয়াস পাইলেন। 

সপ্রধ বিবাটবাঞ্জগৃহে উপস্থিত হইলে মহাবাজ যুধিষিব প্রস্ৃতি তীহাব 
পবম সমাদর করিলেন। যাহাতে যুদ্ধ না হয়) ভঙ্জন্ত তাহাকে অন্থবোধ 

করিয়। ধূতবাষ্র, ভীম, দ্রোণ, কপাচার্য প্রভৃতিকে জানাইবার জন্য বলিলেন। 
ঈঞ্জয়ও দুর্যোধনেৰ যুদ্ধায়ে'জন বর্ণন করিয়া পাগুবগণের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদনের 
চেষ্টা করিলেন । 

মহীবাঁজ পবম ধার্শিক যুধিষ্ঠির, ছ্যোধন ও খ্বতরাষ্ট্রেব মিখ্যাচার) ছুরসিসন্ধি 
গ্রভাবর্ণ, অধার্দিকতা ও ধূর্ততা অবগত হইয়া জাতি নিধন তয়ে স্য়ের 
খাবা মাত্র পাঁচ খানি শ্রাম প্রার্থন! কবিষ্! পাঠাইলেন। 

সপ্তয় হস্তিনার ফিরিয়া আসিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ত্রকে পাগুবগণেব বল 

বিক্রম ও বান্ুদেবের অমানুষিক কার্যের অদেক পরিচয় প্রদান কবিলেন। 
ঘলিলেন, বাসছদেৰ ন্বয়ং ঈশ্বর । তাহার ইচ্ছাগ্ ত্রদ্ধাও ঘুহূর্তে বিনষ্ট হইতে 
পাবে। তিনি শ্রকা? একদিকে, এ্রবং বরন্ধাণ্ড অন্ঠদিকে দণ্ডায়মান হইলেও 

গাহার সমতুল্য হয় না। শুমন অসীম গ্রতাপশালী বান্থদেব পাগুবগণে 
ছিড়সাধঙ্গ,তৎপর। ত্র গাগ্ডবগণ ঘাহী চাহিতেছেন তাহাই দিয়া সন্ধি 
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করুন, মঙ্গল হইবে; নতুবা কুরুকুল সমূগে নির্মুল হুইবে। প্রকাণ্ড ধূর্ত 
ধৃতবাষ্ট্র তাহার বাক্য অগ্লুমোদন করিয়া!) ক্রমশঃ পাগুবগণ; কৃষ্ণ প্রভৃতি কে 
কি বলিলেন তাহাই শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সভাস্থ রাজগণেব মনে 
আপনার সন্ধি প্রস্তাবে অনুকুল মতের ধারণ! জন্মাইতে লীগিলেন। 

পবিশেষে ধৃতরাষ্ট্রে* অভিসন্ধি অবগত হইর! সঞ্জয় বলিলেন, যুধিটির মাত্র 
পচ খানি গ্রাম প্রার্থন| করিয়াছেন। ইহ অগেক্ষ| তাহাব আব কি উদ্দারতা 
ইইতে পারে? ইহাও যদি না প্রদান করেন। তবে মিশ্যয় জানিবেন 

কুককুল নিধনেব আব অধিক বিলম্ব নাই। 

এ সকল কথায় কর্ণপাত ন! করিয়া পবম চতুর ধৃতরাষ্র শ্রীকৃষ্ণকে পবমের্খর 
জ্ঞানে স্তব স্বতি কবিত্তে লাগিলেন। কৃষ্ণের এক ইঙ্গিতে যে ব্রন্মাগ প্রলয় 

হইতে পাবে, তাহা অবধাবণেও তীহায় কোন ক্রটিই লক্ষিত হইল না। 
কিন্ত চোবা না শুনে ধর্শ্ের কাহিমী। তিনি ছূ্য্টোধমকে ডাকাইয্সা পাগবগণ ও 
ক্ষ্ণেব বল বিক্রম এবং অমানুষিক কাধ্যের কাহিনী বিধৃত কবিতে লাগিলেন। 

ঈঞ্জয়ের মুণ্থ শ্রুত যুদ্ধেব বিবখণেব কথাও বলিলেন। হ্র্যোধন বলিল আমাদেক 
একাদশ অক্ষৌহিণী সৈম্ত, তাহাদের মাত্র সাত অক্ষৌহিণী। তাহার! 
হউক অসীম ঘলশালী যোদ্ধা) আমঘাও তাহার্দের অপেক্ষা অতুল বলশালী। 
আমাদেৰ ভীন্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বথাম!, কর্ণ, শকুনী, হুঃশাসন ও আমি। 

আমবাও এক এক মহাবথ ও অতিরথ। শ্রীকৃষ্ণ সন্ধে সঞ্জয় যতই ভয় প্রদর্শন 
করুক, ওসব মিথ্যা । শ্রীকৃফের ঘদি এতই ক্ষমতা, তবে পাওষ্গণক্ষে এতদিন 
এত ক্রেশ হইতে রক্ষা কবিতে পারে নাই কেন? আমি বিনা যুদ্ধে 

হুচ্য গ্র ভূমিও প্রদ্ধান করিব ন!। 
পুজ্রের কথ শুনিয়া পুন্রবংসল ধৃতরাষ্ট্র মদে মনে অত্যন্ত হাষ্ট হইলেন। 

কিন্তু প্রকান্তে কিছুই বলিলেন না। 
এদিকে সঞ্জয়কে পুনবায় পাওব কাহিনী ও কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বলিতে অনুরোধ 

ফরিলেন। 

সঞ্জয়, পাগুব ও কৃষ্ণ মাহায্মোৰ অনেক কথা বলিলেন) ধৃতবাষ্ট্রের আগ্রহ 
দৌখিয়! প্রথমর্তঃ, তিনি সুফল ফলিবে বলিয্লাই মনে করিলেন ) কিন্ত যখন দেখিলে 

ডই ফাহিনী শনিবার আগ্রহ, ধলের ফোন লম্তাবন! নাই ) খন অগত্য। হতাশ 
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হুইর়! নিবৃত্ত হইলেন। এমন কি কুরুগণের পরিণাম ভাবিয়া তিনি মৃষ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন ! 'তাহাঁতেও তাহাদেব চৈতন্য হঈল ন].। 

এদিকে, যে সময় রাঁজগণের নিকট দৃত-(স্রবিত হইয়াছিল, সেই সমগ্র 

দূর্যোধন স্বয়ং শ্ীকষ্চে নিকট গমন কবে? অর্কছুনও লেই সময় তগর 
উপস্থিত হন। অজ্জ্বন গিয়া দেখিলেন কুষ্। স্বর্ণ পর্যযক্কে নিদ্রা যাইতেছেন। 

তাহার মন্তকদেশে একখানি সুসজ্জিত সিংহাসনে ছূর্যযোধন উপবিষ্ট। 

স্থুতবাং তিনি তাহার পাদদেশে উপৰেশন কবিলেন। শ্রীরুষ্ণ জাগবিত হুইয়! 
প্রথমে অর্জুনকে, পরে শিরোদেশের সিংহাসনে ছুর্যোধনকে অবলোকন 
কবিলেন। বল! বাছুল্য, উভয়েই যুদ্ধার্থ শ্ীকষ্ণকে আহ্বান করিতে গিয়।ছিলেন। 
যিনি প্রথমে গমন কবিবেন শিষ্টগণ তাহার পক্ষই অবলম্বন করেন, ইহা! জানিয়া 

দুর্যে(ধন অগ্রে গমন করিয়ছিল। শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে আগ্রে দেখিয়া কুশল 

জিজ্ঞাস কবিলে, ছুর্য্যোধন বলিল, আমি অগ্রে আসিয়াছি। কৃষ্ণ বলিলেন আপনি 
অগ্রে আগিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু আমি অঙ্জুরকে আগ্রে দ্বেখিয্াছি। 
এই জন্য আমি বুদ্ধে অস্ত্র ধরিব না) উভয়কেই তুল্যরূপ সাহায্য করিব। 
এক পক্ষে আমাব সমতুল্য যোদ্ধা! এক অর্রদ নানারণ নামে খ্যাত গোপ 
সেনা॥ অপব পক্ষে নিবন্ত্র স্ব আমি। তোমর! কে কি লহতে চাও 

বল। অর্জন বলিলেন আমি তোমাকেই চাই। ছুর্য্যোধন শ্রীুষ্ণকে 

যুদ্ধ বিরত জানিয়্৷ এক অর্ব্দ নাবায়ণী গোপ সেন! লইয়া সাননে প্রস্থান 
করিল। 

ছূ্যোধন প্রস্থান করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, আমি 
যখন যুদ্ধ করিব না, তখন আমায় লইয়া কি করিবে? অর্জুন বলিজেন, 
আমি যুদ্ধের জন্ত কৃষ্ণকে চাই না» আমি. আমান জন্তই তৌমাকে চাই । আমি 

বাহুবলে স্বম্নং কৌরবগণকে বিনাশ করিব, তুমি কেবল আমার রগ চালন৷ 
কবিবে। 

ভ্রীরুষ্ণ হাসিয়া অর্জুনকে আলিঙ্গন পূর্বক বলিলেন সখে! আমার সহিত 
তোমার এই-স্পর্ধা, (তোমারই, উপযুক্ত. 

যাউক, এদিকে ভ্রুপদরাজ পুরোহিত এবং লঞ্জর অক্কতকার্ঘ্য হইলে 
যুধিষ্ঠির চিন্তিত হইলেন। এবং ক্রধকেই- উপায় নির্ধারণ করিতে অনুরোধ 
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করিয়। বলিলেন, কৃষ্ণ! আমব! তোমারই আশ্রিত, তোমার আদরেই প্রবদ্ধিত, 
তোমাব বন্ষেই রক্ষিত, তোমার বাহ্বলেই রাজাধন সম্পত্তি প্রাপ্ত ও সন্মানিত 
ছই। বিপদে তুমিই একমাত্র রক্ষাকর্তী। এখন তোমার যাহা! কর্তবা হয়, 
তাহাই কর। আমি শ্স্তিকামী। যাহাতে উভয়ের মঙ্গল হয় তাহাঙ্সই বিধান 
কব। | 

শরীক বলিলেন, মহারাজ ! যুদ্ধ ভিন্ন উপায় নাই। ছুর্মাতি হূর্যোধন 
বিনা যুদ্ধে. হচ্যগ্র তুমিও প্রদান করিবে না। তবে দোবদ্খালনেব জন্ত আমি 
স্বয়ং একবাব চেষ্টা কবিয়া দেখিব। আমি হন্তিনাপুরীতে গিয়া ধৃতবাষট্, ভীন্ম, 
প্রোণ, বিভব প্রভৃতিব নিকট সন্ধিব প্রস্তাব কবিব। কিন্ত আপনি নিশ্চয় 
জামিবেন, যুদ্ধ অনিবাধ্য । আপনি যুদ্ধেব পুর্ণ আয়ে'জন আবম্ভ করুন| , 

যুধিষ্টিব বঙ্গিলেন, কৃষ্ণ ! যাহাতে শাস্তি স্থাপিত হুয় তাহাই 'করিও, আমি 
পাঁচ খানি গ্রাম লইয়াও সন্তষ্ঠ থাকিব, তথাপি যুদ্ধ বিগ্রহে জাতি ধ্বংস 
করিতে পাবিব না। 

ভীমসেন ও অর্জুনও বাজ] যুধিষ্টিরের কথার অনুমোদন করিষ্পা! কৃষ্ণকে 

শান্তি স্থাপনেব উপযোগী ব্যবস্থা কবিতেই অন্থুবোধ কবিলেন। 
তাহা শুনিয়। দ্রৌপদীর ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া! উঠিল। তিনি শ্রীরুষ্ণকে 

বলিলেন পাপাস্মা! ছুঃশাসন ও হুর্যোধন আমায় সভাধ মাঝে লইয়া গিয়া ষে অপমান 

কবিয়ছে, তাহার জালায় এখনও আমার গাত্র দীহ হইতেছে! ইহারা সে 
সময় যে প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলেন তাহা! কি বিস্থৃত হইলেন? আমার মত 
হুতভাগিনী আব নাই! আমি তোমার প্রিয় সখি, ক্রপদরাজকন্া, ইন্ুল্য 

পাগ্ডব্গণের সহ্ধর্দিনী হইয়াও পুনঃপুনঃ যে যন্ত্রণা ভোগ ক্দিতেছি তাহার 
তুলনা! নাই। পাপাস্মা ছুঃশাসন ও দূর্যোধন নিহত না হইলে আমি আন্ন 
এ পাপ প্রাণ রাখিব না। ইহা ৰলিগ্। তিনি ক্রন্দন কবিলে, কৃষণ বলিলেন 
হে পাঞ্চালরাজনন্দিনি! কোন চিত্ত! নাই, অচিবেই কৌববকুলেব স্ত্ীর্গণ পতিগণের 
বিয়োগে অজস্র অশ্রুপাত করিবে। কিছুতেই সন্ধি হইবে না? যুদ্ধ অনিবাধ্য। 
পাওবগণেব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ এবং ভোঁমার মনঃক্ষোভ দুবীভূত হুইবে। 

*ধুধিটির বলিলেন, হে কৃষ্ণ! কৌরবগণ ছৃবাত্মাঃ অনাচারী, পাপিষ্ঠ ও 

ইঠকাবী) তাহাদের সজায় তোমাঁব যাইবার প্রয়োজন নাই। যখন তাহান্ষা 

প্র ইউ এইই 



৮ 'হ্ীরুষঃ ০৭ দ্বারকাণীলা ] 

কোন কথাই .শুনিবে না, তখন তথায় গমন করিয়াই বা ফলকি? আমরা 
রাজ্য ধন কিছুই চাই না। আমি তোমার তাহাদেব নিকট পাঠাই নিশ্শন্ত 
হইতে পারিব না। হে মাধৰ! তেমাব অনিষ্ট সংঘটন দ্বারা পার্ধিব রশ্ব্য 
নুখেব কথা দূরে থাকুক, যদি দেবত্ব বা! সমুদয় দেবগণেব' পীশ্ব্্য লাভ হয়, 
তাহাতেও আমাদের প্রয়োজন নাই | 

ক্ুষ্খ বলিলেন, হে ধর্্রাজ! আমি হুর্যোধনের পাপাভিসঙ্ধি অবগত 

আছি। তথাপিও অগ্রে ভথায় উপস্থিত হইয়! সন্ধি বিমুয়ক প্রস্তাব কবিলে 

"আমাদের নিন্দার কারণ থাকিবে না| এইজন্য কুক সভায় গমন কবিবার 

অভিলাষ করিয়াছি । যেমন ক্রোধাদ্বিত সিংহ অনাম্াসেই পুদিগকে সংহাব 

করিতে পারে, তন্জপ আমি ক্রুদ্ধ হইলে মুহূর্ত মধ্যেই সমুদয় হৃপতিকে বিনাশ 

কবিতে পারি॥ যদি কৌররগণ আমাব উপর কোন অত্যাচার করে, তাহ! 

হইলে আমি এককাপেই তাহাদের সকরকেহ সংহাব করিব; তজ্জন্ত আপনি 

চিন্তিত হইবেন না। আমাদিগকে কেহ কোন প্রকাবে দোষী করিতে না 

পাবে, এই জন্যই আমি স্বয়ং গিয়া সপ্ির চেষ্টা কবিব। আমি জানি সন্ধি 

হইবে না, তথাপিও ইহা আমাদের কর্তব্য | 
যুধিষ্ঠির বলিলেন, তবে তাহাই হউক ; তোমা যেমন ইচ্ছা, সেইকপই কব। 

তুমি আমাদের ভ্রাতা, বিশেষতঃ অর্জুনের সৃথা, তুমি অর্থতত্বজ্ঞ ও পবম 
বাগ্মী; তুমি আমাদিগকে ও কৌৰবদ্ধিগকে দ্ধপ জান, অতএব যাহাতে 
উভরপক্ষের হিতদ্রনক সৃন্ধি স্থাপিত হয়, রম শেন চেষ্টা করিবে । 

-বাস্থদের বলিলেন, হে ধর্্বরাজ ! ? জয়ের কণা শুনিয়াছি। এখন 
'আপনার কপাও গুনিলাম | তাস দি ধন্ম্ান্ুগত ? কৌরবগণেব বুদ্ধি 
বৈবাচবণে নিরত। বিনা যুদ্ধে যাহাক্গাঁভ হয় তুমি ভাহাবই বহুমান করিয়! 
থাক] কিন্তু ক্রহ্মচর্যা]দি ক্ষত্রিয়ের এর্থক্ষে নিষিদ্ধ) ভিক্ষাবৃত্তিও ক্ষত্রিয়ের 

নহে! সংগ্রামে জর লাত ঝ| গ্রীণ পরিভ্যাগই ক্ষত্রিয়ের নিত্য ধম বলিয়া 
বিধাতা নির্দেশ করিয়াছেন। দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্তই নিন্দনীয়। 
হে অবাতিনিঞ্গতন! আপনি দ্রীনতা অনলম্বন করিল্গে কখনই ক্রেম্ললোভ 
করিতে পারিবেন না॥ অতএব বিক্রম প্রকাশ পূর্বক লক্রগণতে বিনাশ ককন। 

গীক্স, ত্রোেণ, কগ প্রভৃতি তাহাদের পক্ষে থাকাতে তাহার বলবতার অকঙ্কারে 
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দৃপ্ত হই! উগাছে। খ্রতবাষ্ট্র তনয়গণ ুন্ধ) আ।পনি যতই কৃপা, দৈন্, ধর 
বা অর্থ” প্রার্থন করুন, . তাহাতে কখনই আপনার ইষ্টলিদ্ধি হইবে না। 
আপনারা যখন কৌপীন পরিধান করিয়! বনে গমন করেন, তখন তাহারা 

কিছুমাত্র অন্থতপ্ত হয় নাই। ভীদ্ষ॥ দড্রোণ, বির, ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্ত কুরু 

প্রধান ব্যক্তিগণ, ব্রাঙ্ষণ ও 'নাগরিকগণের সমক্ষে দ্যুত ক্রীড়ার আপনাকে 

বঞ্চনা করিয়াও কিছুমাত্র লঙঞ্জিত হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে 
আপনাদের সহিত আত্মীয়তা কর! তাহাদের অভিপ্রেত নহে। হে মহারাজ | 
ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ অসৎ-স্বভাব”সম্পর্ন ; তাহাদের সহিত প্রণয় কর! আপনার 

কদাচ কর্তব্য নহে। এইজন্য তাহারা, আপনাব কথ! দূরে থাকুক, ভূমণ্ুলস্থ 
সকল লোকেবই বধ্য। 

€ে 'অজাতশত্র! ! দছ্যুতক্রীড়া কালে তাহার! ভক্রপদনন্দিনীকে সভামধ্যে 

আনিয়া যে অকথ্য লাঙ্ছনা কবিক্বাছে, তাহা স্মরণ করিলে রোগীরও রক্ত গরম 

হইয়া উঠে! ততৎকালে আপনাৰ ভ্রান্বগণ তাহা নিরীক্ষণ করিয়াও কেবল 

আপনাব নিষেবাজ্ঞা পালন পুর্বক নীববে সে যন্ত্রণা সহ করিয়াছেন! হে 
মাবাঞ্জ! নিন্দা অপেক্ষা সৎকুলজাত ব্যক্তির মৃত্যুই শ্রেয়স্কব! ছুরাত্মা 
দুর্য্যোধন ভূমওলস্থ সমস্ত নৃপতি কর্তৃক নিন্দিত ও লজ্জিত হুইয়। তৎকালেই 
মৃতপ্রায় হুইয়াছে। ছূর্যযোধন সদৃশ অসচ্চরিত্র জনগণকে ছিন্নমূল তরুব ন্তায় 

বিনাশ কব! অনান্ধ।স লাখ্য । অনাধ্য ব্যক্তি সর্পের স্তায় সমুদয় লোকেব বধ্য ! 

অত'এব আমাৰ মতে আপনি নিঃসন্দেহে হূর্যোধনকে সংহার করুন। ধৃতনাষ 

ও ভীম্মেব নিকট অত গ্রশিপাত-পবতন্ত্র হইব] আবশ্যক নাই। 

[৩৬] 



'কুষের দৌত্য- 

উত্তরূপ কথোপকথনে রাত্রি প্রভাত হুইঘে অরুণোদয়ে ভগবান ভাস্বর মু 
কিরণ জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। | 

বহবংশাবতংস বাসুদেব কার্তিক মাসের রেবতীনক্ষত্রযুক্ত মৈত্র মুহূর্তে কৌবব 
সভায় গমন কবিবার বাসনায় স্ুবিশ্বস্ত ব্রা্মণগণের মাঙ্গল্য ধবনি শ্রবণ ও প্রাতঃ 

ক্ৃত্য সমাপন পূর্বক স্নান ও বসনভূষণ পরিধান করিয়া সুর্য ও বির উপাসনা 

করিলেন। অনন্তর বৃষলাঙ্গল স্পর্শন, ব্রা্মাণগণকে অভিবাদন, 'অরি প্রদক্ষিণ 

ও কল্যাণকব দ্রব্য সকল দর্শন করিয়! সাত্যকিকে কহিলেন, হে ভদ্র! আমার 

রথের উপর শব্ধ, চক্র, গদা, তুণীর, শক্তি ও অন্তান্ত অস্ত্র সমূহ স্থাপন কব। 
দূর্যোধন, কর্ণ, শকুনি নিতান্ত ছুরাত্মা। বলবান্ ব্যক্তির অতি হ্র্বল শক্রকেও 

অবজ্ঞ।-করা কর্তব্য নহে। 

'আদেশ পাইপ! অগ্রগামিগণ রথ যোজনায় প্রবৃতত হইল । গগন্চানী, প্রদীপ্ত 
কানাণ্রির স্তায় পথগামী, হুর্যের সভায় সমুজ্জল, চন্্রহুর্ধ্য সদৃশ চক্কর বিভূষিত, 
কৃত্রিমচজ্, অর্দচন্ত, যত্ন, মগ ও পক্ষী সমুদয় শোভিত এবং বিবিধ পুষ্প, 
মণিরত্ব ও স্থবর্ণালন্কত, ধ্বজপাতাকামপ্ডিত, ব্যাত্রচর্্দে আবৃত রথে শৈব্য ও 

স্থগ্রীব প্রভৃতি অশ্থ সংযোজিত এবং ধ্বজাগ্রভাগে বিহ্লগমরাজ গরুড় সঙন্নিবিট 
হুইল। অনন্তর শ্রীকুঞ্চ ও সাত্যকি আরোহণ করিলে বশিষ্ট, বামদেব, ভূরিছ্যয়, 
গায়, ক্রম, শুক্র, নারদ, বান্মীক, মরুত, কুশিক ও ভৃগু প্রভৃতি মহর্ধিগণ 'দেববুদ্দ 
ও ব্রহ্ধর্ষি সকল কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । 

ধিনি কাম, ক্রোধ, ভয় বা অর্থের বশীতৃত হুইর কদাচ অন্তারাচরণ করেন 
নাই, ধিনি সর্ববভৃতেব অধাশ্বৰ এবং সর্বাপেক্ষা ধর্মজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি, ধতিনান্ ও প্রাজ্ঞ, 
সেই মহাবাজ যুধিষ্িব ভূপতিগণ সমক্ষে সর্বগুণ সম্পন্ন শ্রীবৎসলাঞ্ছন সনাতন 

দেবদেবকে আলিঙ্গন করিয়া চিরহুঃখিনী মাতা ও বিছুর প্রতৃতিকে প্রণাম 

জানাইয়া কুশলবার্তী/কহিতে আদেশ করিলেন । 

অর্জুন গোবিন্দকে আলিঙ্গন কবিষ্া' বলিলেন, কৌরবগণ যদি সংকার পুবঃস 
রাঙ্গ্যার্ধ প্রদ।/ন কৰে, তবে ভালই, নতুবা! আমি একাই সমুগ্নয় কৌববকে সংহাব 
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কবিব। তাহা গুনিয়া মহাবীর ভীম অত্যস্ত উল্লাসে গভীর চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন! 

তাহাকে অজ্র্থনার্থ সঙ্গগামী চেকিতান, ঘ্ৃতকেতু, ক্রপদ, কাশীরাজ, 
শিখ্তী, ধায়, সপুত্রবিরাট, কৈকেরগণ ও অন্তান্ত ক্ষত্িয়বৃন্দ গ্রতিনিবৃত্ধ হইলে 
অশ্বগণ দারুক কর্তৃক * পরিচালিত হুইয়া বাযুবেগে গমন করিতে লাগিল। রখ 

যেন আকাশমগডলকে গ্রাস কবিতে কবিতে চলিল। মহাবান্ু কেশব কিরদ্দর 

গমন কবিয়া থের উভয় পার্থ ব্রহ্মতেজে সমুদ্ধন কতিপর মহর্ধিকে সন্র্শন 
কবিয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্বক তীহাদিগকে অভিবাদন করত গ্রিজ্ঞাসা 
করিলেন, হে মহর্ধিগণ ! সমুদ্নয় লোকের কুশল ? ধর উত্তমরূপে ন্ষ্ঠিত 
হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বধত্রিয় ব্রাহ্ধণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? 

আপনার! কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? কোথায় যাইতে বাসন! করিয়াছেন ? 
আপনাদেব প্রয়োজন কি? "মামাকে আপনাদের কোন কাধ্যানুষ্ঠান করিতে 

হইবে? এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন? 
মহা'ভাগ জামগপ্ন রুষঞ্কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মধুহ্দন ! 

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবর্ধি, কেহ কেহ বহুশ্রুতত্রাক্মণ, কেহ কেহ 
রাজর্ধি, এবং কেহ কেহ তপন্বী। আমরা অনেকবার দেবানুরের সমাগম 

দেখিয়াছি । এক্ুণে সমুদয় ক্ষত্রিয়, সভাসদ, ভূপতি ও আপনাকে অবলোকন 
করিবাগগ শ্মন করিতেছি। আমরা কৌরব সভামধ্যে আপনার সুখ 
নিঃস্যত ধরা বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাধী হইয়াছি। হে বাদবশ্রেষ্ঠ ! 

ভীন্ম, প্রোণঃ প্র প্রভৃতি মহায্বাগণ ও আপনিযে সতা ও হিতকর বাক্য 
কহিবেন, স্র্ার। সেই সকল কথা শুনিতে নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি। 

নি সত্বর কুরুবাজ্যে গমন করুন, আমবা তথায় আপনাকে সভামণ্ডপে 
[সীন ও তেজঃপ্রদীথ দেখিয়া! পুনরায় আপনার সহিত কথোপ- 

দেবকীষ প্রন কালে দশজন মহাবল পরাক্রাস্ত মহাবথ, সহ পদাতি ও 
অশ্বারোহী এবং বিপুল ভক্ষ্য দ্রব্য সহ গমন করিয়াছিলেন। ূ 

কৃষ্ণ সর্বশস্ক পরিপূর্ণ 'অতিরম্য স্থুখাম্পদ পরম পবিত্র শালিভবন এবং অতি 
মনোহর হাদয়তোষণ বহুবিধ গ্রাম্য পণ্ড সন্দর্শন করত বিবিধ পুব ও রাজ্য 
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অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলপংবক্ষিত, নিতাপ্র৯, অন্ুদ্ধিশ্ন, ব্যসনরহিত 

পুববাপিগণ কৃষ্ণকে দর্শন কবিখাব মানসে পথিমব্ো শাগমন করিয়। ভাহাব পথ 
প্রতীক্ষ! এবং কিয়ৎকাল পৰে মহাত্মা বাস্থদেব সমাগত হইলে বিধানানুসাবে 

তীছার পুজ! কবিতে লাগিলেন । 
এদিকে নুর্ধ্যদেব অন্তাচলে গমন করিলে অরাতিনিহ্দন রথ হইতে অবরতণ 

পূর্বক যথাবিধি শৌঁচ সমাপনান্তে বাশ্ব মোচন কবিতে আদেশ দিয়া সন্ধ্যাব 
উপাসনা করিতে লাগিলন। তীহাব উপাপন! সমাপ্ত হইলে তিনি বলিলেন, 

হে পরিচাবকবর্থ! ,মহাবাজ যুধিষ্ঠিরের কাধ্যান্ুরোধে অস্থ এই স্থানে রাত্রি 
যাপন কবিতে হইবে। 

তাহ! শুনিয়। তাহারা তৎক্ষণাৎ বুকস্থলে পটমণ্প নির্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট 

অন্নপান প্রস্তুত কবিলেন। 

অনস্তব সেই গ্রামস্থ স্বধর্মাবলম্বী আর্ধ্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদয় অবাতিকুল 

নিহ্দন মহাস্মা হৃবীকেশের নিকট আগমন এবং বিধানান্ুসারে তীহাব পুজা 
ও আশীর্বাদ পূর্বক ত্ব স্ব গৃহে লইয়া যাইবার বাসনা জানাইলে তিনি আনন্দ 
সহকারে সম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে বথাবিধি অর্চন! কবত 
তাহাদের ভবনে গমন কবিয়! পুনবায় তাহাদেব সহিত পটষণ্ুপৈ ফিন্গিয়া 

আসিলেন ; এবং সেই সমুদয় ব্রাহ্মণের সহিত সুমিষ্ট ভোজ্যাদি ভোজন করিয়া 

পরম সুখে বজনী যাপন কবিলেন । 

এদিকে ধৃতরাষ্র দুত মুখে প্রীকষের আগমন সংবাদ' শুনিয়া ভীম্ম, দ্রোণ 

সঞ্জয় ও বিছুরের সমক্ষে অমাত্যসমেত হর্ধেধনকে সম্বোধন খবর কহিলেন, 
বৎস! অতি.আশ্চর্ধ্য কথ! শুনিলাম যে, বাস্থদেব পাওবগণের, কাঁধ্য সাধনার্থ 
আমাদিগের নিকট আগমন করিবেন । পথ ঘাট নগর পল্লীর সর্কত্রই ,এই কথা 

শুনা যাইতেছে । মহাত্মা! মধুতুদন আমাদের নান্ঠ-ও পুজনীয় /-্টাঁ্ীর প্রন্ভাবেই 

লোকযাত্রা নির্ববাহিত হুইতেছে ? তিনি সমুদয় ভূতের ঈশ্বর । তাহাতে ধৈর্য 
র্যা, প্রতা ও তেঞ্জ বর্তমান আছে, এবং তিনিই সাধুলোকের মাননীয় ও সনাতন 
ধশ্বস্বরূপ। তীহাত্ক পুঞ্জ' করিলে হুখোদয় হয়; না! করিলে ছুঃখের সীম! 
থাকে না। আমরা বদি যথাবিধি পুজা স্বাবা! তাহাকে সন্ধ্ট করিতে পারি, তাহা 
হইলে আমাদের সমুদ্ধয় অভিলাষ পুর্ণ হইবে। অতএব হে অরাতিনিপাতন ! 
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অন্ত পুজার পূর্ণায়ে'জন কৰ। শধিমধ্ স্থানে স্থানে ভোগা দ্রব্য পবিপূ্ণ সভা 
সকল প্রস্তত কবিতে প্রবৃত্ত হও এবং যাহাতে তিনি তোমায় প্রন্তি প্রীত হন, 
এরূপ কার্ধয অবিলম্বে সম্পাদন কর। তবে তরতকুলূড়ামণি ভীম্ম কি বলেন 

তাহা শ্রবণ কর। 

ধৃতবাষ্ট্রের কথ! শুনিয়! ভীম্ম প্রভৃতি ধর্মপরায়ণ সবল ব্যক্তিগণ একবাক্যে 

তাহ! অন্থমোদন করিলেন । 

বাজ। হুর্য্যোধন তীহাদেব বাক্যান্ুসারে কেশবের হস্তিনা গমনের পথে, মধো 

মধ্যে রমনীয় সভাদি নিন্মাণ কবাইয়া তাহা! নান! বন্ধ পরিপূর্ণ করিয়! বিচিত্র 
আসন, মনোরমা স্ত্রী গন্ধ, অলঙ্কাব, হক্বস্ত্র, তুমিই অপ পান ওও সুগন্ধ মাল্য 

দ্বাবা! স্রশোভিত করাইয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ বাসের জন্য বৃকস্থলের সভ রর্বাপেক্ষা 

মনেহর ও সুসহ্জিত কব! হইয়াছিল; কিন্ত কৃঝ সে সমুপায়েব প্রতি দৃষ্টিপাতও 
না কবিয়। হুস্তিনাব উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন । 

ধতবান্্ী বলিলেন, হে বিছুর। মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা জনার্দন উপপ্রব্য 

( মহ্ম্তদেশ ) নগব হইতে যাত্র। করিয়া আমাদেব বাজো উপঞ্িত হইয়াছেন। 

কাল প্রাতঃকালে এখানে আগমন কবিবেন। তিনি আহুকর্দিগের অধিপতি, 

সাত্বতগণের অগ্রগণ্য, অতি বিস্বৃত বৃঝ্িরাজোর ভর্তা ও বক্ষয়িতা এবং লোকত্রয়ের 

পিতামহ | যেমন আদিত্য, রত্র ও বস্থুগণ বৃহস্পতির বুদ্ধির অন্থগামী হন, তব্দরপ 
বৃষ ও অন্ধকগণ বান্থুদেবের নিদেশাম্থবর্ী হইয়া কার্য কবিয়া থাকেন। 
আমি তোমাবই সাক্ষাতে সেই মহাত্মাকে যে সকল দ্রব্য দিয়! পুজা! করি তাহ! 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

বাহিলক দেশীয় সর্বাঙ্গন্ুন্দৰ একবর্ণ চতুরশ্ব সমন্বিত সুবর্ণ নির্মিত যোড়শ 
রথ, নিতামদভ্রাবী বিশালদশন অষ্ট অষ্ট অন্ুচরের অন্থগত অষ্ট নাতক্ক, স্মৃবর্বর্ণ 

অজাতাপত্যা শত দাসী, তৎসংখ্যক দাস, পার্কতীয়গণে।পন্ৃত সুখম্পর্শ অষ্টাদশ 
সহ মেষ এরুং চীনদেএসভূত সহস্র অশ্ব, দিবারাত্র প্রজলিত প্রত তেজঃসম্পর 
নির্মল মণি, অতি ক্রতগামিনী অশ্বতরী এবং মহাবাহ কেরশ:বর বাছুন ও তাঁহার 

স্মভিব্যাহথাবী পুকবগণ যে পরিমাণ ভোজন করিতে পারেন, তাহার অষ্টগুণ অধিক 

ভোজ্য প্রদান করিব। -- 
ছুর্য্যোধন ব্যতীত আমার সমুমর পুক্র”৪ পৌত্রগণ দিবা অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক 
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মনোবম বথে আবোহণ করিয়৷ তাহার প্রত্যুদগমন করিবে। সহস্র দহত্র 
বাববিলাপিনী অততযুত্তম বলনতৃষণ পরিধান পূর্বাক তাঁহাকে আনয়ন করিতে পদব্রজে 
গমন কবিবে। এবং যে নকল মহিলা নগর হইতে উহাকে সন্ধর্শন করিতে যাইবে, 

তাহাদিগকেও প্রকাশ্থভাবে গমন করিতে হষ্টবে। মানবগণ যেমন কৃর্ধ্য দর্শন 

কবে, তন্রপ নগরস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিত! মহাত্ম। মধুস্দনকে অবলোকন করুক । 

চারিদিকে উচ্চতর ধ্বজা ও পতাক। সকল উত্থাপিত ও রাজমার্গ সমূহ জলসিক্ত 
হউক। ছুঃশ।সনের ভবন হূর্যোধনের ভবন অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট ॥। সেই প্রাসাদ 

সত্বর সুমার্জিত ও অলম্ভৃত হউক । এ সমুদয় ভবন মনোরম আকার বিশিষ্ট গ্রাদাদ 
সমূহে সুশোভিত, পরম রমনীর এবং সকল খতুতেই সুখকর । আমার ও দূর্ধ্যোধনের 

রত্বর/শির মধ্যে যে সকল অত্যুত্রুষ্ট, তৎসমুদ্য়ই এ গৃহ মধ্যে স্থাপিত হউক । 
বিদুর বলিলেন হে মহারাজ ! আপনি বে সকল কথ! বলিলেন, তাহাতে 

ল্পটই বোধ হইতেছে, আপনি সমুদ্ধয় লোকের মান্ত, আদরনীয় ও প্রিয় । আপনি 
শাস্ত্র ও তর্কন্বাবা স্থিববুদ্ধি হুইগ্রাছেন। আপনাব এই সকল কথা শুনিয়া 
প্রজাগণ আপনার ধর্মকে প্রস্তরফলকাক্কিত লেখা, সুর্ধ্যকিরণ ও সাগরতরঙ্গেব 

স্ভায় অবিনশ্বর বলিয়! স্থির করিবে। আপনার গুণগ্রামে লোক সকল সন্তুষ্ট 

হইবে। অতএব আপনি বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে গুণরক্ষণে সতত সচেষ্ট 

হউন এবং সরলতা অবলম্বন করুন। অজ্ঞানত৷ প্রযুক্ত বহুসংখ্যক পুল্পপৌত্র 
ও প্ররির স্থহ্বদগণকে কাল কবলে নিক্ষেপ করিবেন না। 

হে মহারাজ! আপনি ক্কষ্চকে যেসকল দ্রবা প্রদান করিতে বাসনা 

এবং যাহা প্রদান করিলে তাহাব পক্ষে বেষ্ট হইবে বলিয়া স্বির করিয়াছেন, 

মহাত্মা! দেবকীনন্দন তৎলমুদয় এবং তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্ান্ত দ্রবাজাতের, 

এমন কি তিনি সমস্ত পৃথিবীলাভেরও উপধুক্ত পাত্র । কিন্ত, আমি সত্য করিয়! 
বলিতেছি যে, আপনি ধর্ম সুষ্ঠান ব৷ কৃষকের প্রীতিসাধনোদ্দেশে তীহাকে এঁ সমুদয় 
দ্রব্য প্রদান করিতে বাসন! করেন নাই ॥ কেবল কপটত! সহকারে তাহাকে 
বঞ্চিত করিবার অভিলাধ করিয়াছেন। আমি আপনার বান্ধু কর্ধঘ্বারা আত্তরিক 

অভিপ্রায় বুবিত্রপোরি। গঞ্চপাণডব আপনার নিকট পঞ্চগ্রাম যক্ষা! করিতে- 
ছেন, আপনি তাহাদিগকে তাহা! প্রদান কারতে অসম্মত ! অতএব স্পষ্টই বোধ 
হইতেছে, আপনাব সন্ধি করিবার বাসন! নাই। 



[ ধারকালীলা ] সমবোস্তোগ । ২৮৭ 
ছি ভ চিল অর চিল ও রস সি ৯ এট এত অর এসএ (৮ এ, এরি এটি একস সস সস, ও এ এস এসি এ আস্থা এক সম ্বিন্_ সউ৬ কএল এচ এড উর উপ 

আপনি অর্থ প্রদান দ্বাবা প্রলোভিত করির! রৃষ্ণকে পাগডবগণ হুইতে বিচ্যুত 
করিতে বাসন! করিয়াছেন । কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া কহিতেছি, কি অর্থ, কি 
উদ্ভম;) কি নিন্দা, কোন উপায়েট তাহাকে অঞ্জন হইতে পৃথক করিতে পারি- 
বেন না। আমি রুষ্ের মাহাত্ম্য ও অঙ্জুনের দৃঢ়ভক্তি জানি 7 এবং বাস্থাদেব যে 

অঞ্ছনকে প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন ও তীহাকে কখনই পরিত্যাগ কবিবেন না 
তাহাও বিলক্ষণ অবগত আছি। ভগবান্ বাসুদেব পূর্ণকুস্ত, পাদ ও কুশলপ্রশ্ন 
ব্যতীত আপনাদের নিকট আব কিছুই অভিলাষ করেন না। অতএব যেরূপ 
সৎকাব কবিলে মাননীয় মধুস্থদন গ্রীত হন, তাহারই আরোজন করা৷ কর্তব্য । 
মহাত্মা কেশব মঙ্গল কামনায় এখানে আগমন কবিতেছেন, অতএব তাহার যাহা 

আকাঙ্ষা, তাহা পুরণ করাই সর্বতোভাবে বিধেয়। হে মহারাজ! ছুর্য্যোধন 
পাওবগণ ও আপনার শাস্তি বিধান করাই তাহাব উদ্দেশ্ত। অতএব তাহাব 
কথামত কার্য কবাই অবশ্য কর্তবা। হেরাঞ্জন্! পাগুবগণ আপনার পুক্রস্থরূপ, 

আপনি তাহাদের পিতৃতুল্য ; তাহার! বালক, আপনি বৃদ্ধ; তাহাবা আপনাকে 
পিতৃতুল্য জ্ঞান করে, আপনিও তাহাদিগকে সন্তান সদৃশ জ্ঞান করুন। 

ছূর্য্যোধন বলিলেন হে মহ।বাজ ! বিহর কুষের বিষর বাহা বলিলেন, তাহা 

সত্য। আপনি তাহাকে বশীতৃত কবিতে পারিবেন না। তাহার সৎকারার্থ 
যে সমস্ত ধনসম্পত্তি প্রদান করিতে বাসন! করিয়ছেন তাহা! কদাচই দাতব্য নহে। 

কেশব আমাদেরও পুজনীয় ; কিন্তু এ সমরে এ সকল সামগ্রী দ্বারা পুজা! করিলে 
তিনি মনে করিবেন, আমরা ভীত হৃইয়াই তাহার অর্চনা কবিয়াছি। অতএব 
ষে কর্ম করিলে দ্বয়ং অপমানিত হইতে হয়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহা কদাপি কর্তব্য 
নছে। বিশাললোচন কৃষ্ণ ত্রিভুবনেব পুজ্য, তাহ! আমরাও আবদিত নাই ১ কিন্ত 
যখন তীহাকে অর্চনা! কবিলে উপস্থিত যুদ্ধ প্রশমিত হইবে না, তখন তাহাকে 
পুজা করা আমার মতে নীতি বহিভূতি কার্ধ্য। 

হুর্যোধনের নীতিসম্মত বাক্য শুনিয়া কুরুক্ুল পিতামহ তীন্ম ধৃতবা্ীকে 

বঙিলেন, হে মহাবাহে! ! কৃষ্ণের সৎকারই কর বা! অনৎকাবই কল তিনি কখনও 

ক্রুদ্ধ হন না। তথাপি তাহাকে অবজ্ঞা কর! কর্তব্য নহে। তিনি অবজ্ঞার পাত্র 
নহেন! তিনি যাহ! কর্তব্য বলির! নির্ধাবণ করেন, সহশ্্র উপায় উদ্ভাবন করিলেও 

কেহ তাহাব অন্তথা কবিতে পারে না। সেই মহাবাহু মধুস্দন যাহা করিবেন 



২৮৮ ভীরু । [ দ্বাবকালীল! ] 
মদ ভাঙা ও আট গজ ৮ ৩ সুনিল এমি এ ভন এ হাক পর এগ এ পচ ০৮ আচ, এক বাচচা (০০ এত পদে ৫ জং এদ্ছি পনি এটি দি। ৮ হও জপ জন 

অসনধিদ্চিত্রে তাহা সম্পাদন কর৷ কর্তব্য, সেই মহাত্মমকে অবলম্বন করিয়া অবিবে 

প]গবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। ধর্াম্থা জন।্দন নিশ্চয়ই ধর্্ার্থযুক্ত বাক্য 
বলিবেন। অতএব আ.পনাবও বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাহাব নিকট প্রিক্ 

বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য। 

দুর্যোধন বলিল, হে পিতামহ ! আমি পাগুবগণকে বশীভূত করিয়া ম্বয়ং যে 
সমুদয় রাঙ্য ভোগ করিতে পারিব, এমন কোন উপায় দেখি'মা। তবে মনে মনে 

একট! এই উপায় স্থির করিয়াছি যে, পাগুবগণের একমাত্র অবলম্বন ভগবান্ 
যছুনন্দন কল্য প্রাতঃকালে এখানে আগমন করিলে 'আমি কৌশলে তাহাকে 

আবন্ধ কবিরা রাখিব; তাহা হইলে বৃষিও, পাওবগণ এবং সমুদয় পৃথিবী আমাব 

করায়ত্ত হইবে। কিন্তু জনার্দন যাহাতে আমাব এই আভিসন্ধি বুঝিতে এবং 
আমাদের কোন অপকাব করিতে না পারেন, তাহার কোন উপায় বলুন। 

তাহ! শুনিয়া ঘৃতরাষ্ট্র বলিলেন বৎস ! ওরূপ কথা! বলিও না! তিনি দূত হইয়া 

আদিতেছেন ; বিশেষতঃ আমাদেব আত্মীয় এবং কখনও আমাদের অনিষ্টাচবণ 
করেন নাই, অতএব তাহাকে আবদ্ধ করা কর্তবা নে । . 

ভীম্ম বলিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! তোমাব এই সন্তান নিতান্তই দূর্কুদ্ধি-বিশিষ্ট। 
নুহৃদগণেব অন্ুরোধেও সংচিন্তা করে না। তুমি নিরস্তরই এই পাপিষ্টের 
অন্তবন্তন কবিতেছ। ছুরাস্মঃ অক্রিষ্টকর্্মা কৃষ্ণের ক্রোধে অমাত্যগণ সহ সত্বরই 

শমন সদনে গমন কবিবে। আমি আর এই পাপাত্মার এই দুর্বাক্য শুনিতে 

চাই ন|। 

উহা বলিয়! ভীক্ষ সঞ্কোরধে সভা! ত্যাগ করির! প্রস্থান কবিলেন। 

এদিকে গ্রীণ "মতি প্রভাবে গান্রোখান এবং আহ্কিককাধ্যার্দি সমাপন 
পূর্বক ব্রাহ্মণগণের অন্থমতি গ্রহণ করত পুর্বে হস্তিনাভিমুখে'গমন কবিয়াছিলেন, 
তাহার সম্বর্ধন! জন্ত ভীম্ম, দ্রোণ, কপ প্রড্ভৃতি মহাত্মগণ, ভুর্যযোধন ব্যতীত 

ধূতরাষ্ট্রের পুর্ন পৌন্রাদি, নগববাসী ও পুরবাসীবৃন্দ নগর-প্রবেশ দ্বাবে উপস্থিত 

হুইর| তাহার অন্ত ম:পক্ষ। করিতেছিলেন। প্রীকৰ দর্শন মানসে শত শত লোক 

'কেহ যানে, কেহ'পদয়জে গমন করিতে লাগিল। 
শ্রীরষ্ণেব সম্মান জন্ত সমুদয় নগর ধ্বজপত্রপুষ্পপল্লব ও রাজমার্গ বহুবিধ 

বন্থবন্ধাদিতে 'সলস্কৃত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণ নানারত্বাপন্ধকৃত 



1 ধাবকালীল! ] কুষ্ের দৌত্য। ২৮৯ 
ছি ভি ঠক তিস্তার টন স্লাইস চা 

দনোরম রথে আরোহণ করিয়া নগরঘারে সমুপস্থিত হইলে তীন্ম ভ্োপা্দি তাহাকে 
বহুমান প্রদর্শন পুর্ব্বক অভ্যর্থনা করত পুরী প্রবেশ করাইলেন। শ্রীরুষণ পুরী 
প্রবেশ মাত্রেই সমুদয় লোক দণ্ডায়মান হুইয়! তাহা স্তব করিতে লাগিলেন। 
বাজমার্গ জনসমুদ্রে পবিণত হওয়ায়, শ্রীরুষ্চের বথ অতি ধীর মন্থর গতিতে গমন 
কবিতে লাগিল। বরস্ত্রীগণ তাহাকে দেখিবাব জগ্ত তুমুল কোলাহল উৎপাদন 
করিলেন ১ তাহাদেব আগ্রহ ও অনুরাগে প্রাসাদশ্রেণী সাগবতবঙগের নায় চঞ্চল 

ও শব্গরমান হইতে লাগিল ! বরাবোহাগণেব অপরূপ রূপলাবণ্যে নগরেব আকাঁশ 
বাতাস অপূর্ব শোভায় সমুজ্ল হইয়া উঠিল! শিঞ্জন ও দুকৃল স্শান্ন রব, 
স্ষিলিত হইয়৷ এক অপূর্ব্ব কলধ্বনির স্থষ্টি কবিল ! শ্রীরুষ্ণ ক্রমে ক্রমে তিন বঙ্ষা 
অতিরুম করিয়া সুখাধবলিত ধৃতবাষ্্র প্রাসাদে পদার্পণ করিলে -দৃতরাষ্ট্র, 
ভীম্ম, দ্রোণ, রুপ, সোমদত্ত, মহারাজ বাহিলক প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ আসন হইতে 
গাত্রে।থান কবিয়! কৃষ্ণেব পুঁজ! করিতে লাগিলেন। 

মহাত্মা কষণ ধৃতবাষ্ট ও ভীন্মকে বিনীত বাক্যে সম্ভাষণ পূর্বক যথোচিত 
সৎকার কবিয়া বস্পঃক্রমান্ুসাবে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত ভূপতিগণকে সম্ভাষণ পুরঃসর 
সন্মান প্রদর্শন কবিলেন। পবে,বাহিলক, ক্কপ ও দোমদ্ত্তের সহিত একত্র 
উপবিষ্ট দ্রোণাচাধ্যেব নিকট গমন কবিদ্বা তাহার যথোঁচিত সৎকাব করিলেন। 

ধর স্থানে অতি বিশুদ্ধ কাঞ্চনময় আসন পাতিত ছিল, ধৃতরাষ্ট্রের নিদেশানুসারে 
মহাত্মা "সচ্যুত তাহাতে উপবেশন করিলে কৌরৰ পুবোহিতগণ স্তায়াহুসাবে কষ্চকে 
গো, মধুপর্ক ও উদক প্রদান করিলেন। মহান্ুভাব গোবিন্দ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া 
কুকবংনীয় নণের সহিত সম্বন্ধোচিত পবিহাস ও কথোপকথনাদি কবিতে লাগিলেন । 

কৃষ্ণ ধৃতবাষ্্ী কর্তক এইরূপে পূজিত হইয়া তথা হইতে কৌরৰ সভায় 

গমন করত তাহাদিগের সহিত যথাবীতি সম্ভাষণার্দি করিয়া বিছুর ভবনে 
উপস্থিত হুইলেন। বিছ্ব তাহাকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত আগ্রহেব সহিত 

আহ্বান কবিয়! যথারীতি পুজা! কবিয়া বলিলেন, হে পুওরীকাক্ষ ! তোমার 
দর্শনে আমার আজ আননেব সীম! নাই। তুমি সকলেরই অস্তরাত্মা, 
তোমার অবিদিত কিছুই নাই। আমি কেমন কবিয়! তোমাৰ আদর করিব ? 
তোমাব আদর কবিতে কেই বা! জানে ? তোমার কৃপা ব্যতীত যায তোমার 
আদর কবিতে পররে না। তোমার আদব একমাত্র তুমিই জান। 

[ ৩৭] 



ই৪৬ শরীক । [ দবারকালীলা ] 
শহর এ পর টি 

তাহার আদবাতিশয়ে পৰিতৃপ্ত হইয়া মধুন্দন বিছুবের প্রশ্ন ত্ববে পাগুবগণের 
কুশল জ্ঞাপন করত পিশীম! কুস্তীব নিকট গমন করিলেন। তিনি পাওঘগণের 

বক্ষাকর্তা বাস্দেবকে দেখিরা অতিশয় আগ্রহে দৌড়িয়া আসিয়। তাহার 
ক্ঠদেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রতিপুজ্রের নাম কবিয়। বোদন করিতে লাগিলেন ! 
পরে পাওবগণেব কুশল সংবাদ শ্রবণে স্ৃষ্টা হইয়া রাজ্য সম্পত্তি লাভ ও 

সন্ধির কথা শুনিলেন। পাগবগণ মাত্র পাচখানি শ্রাম লইয়াও কোন গ্রকাব 

যুদ্ধ বিগ্রহ না কবিয়! সন্ধি করিতে প্ররস্তত আছেন, শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত 
হইলেন। বলিলেন, হে কৃষ্ণ! পাগুবগণ কি সমুদয় ভুলিয়া গেল? কুরু 
ঠঁভায় কুলবধূ দ্রৌপদীব লাঞ্ছনা, কপটদ্যৃতে পবাজয়, এয়োদশ বৎসব বনবাসাদি, 
বাবাণ।বত্ত নগবে জতুগৃহ দাহ ও বনবাস, বাল্যকালে বিষপ্রয়োগার্দিব ধিষষ কি 
তাহাদের কিছুমাত্র মনে নাই ? পৈত্ৃকবাজ্জ্য একজন বলপুর্ব্বক অপহবণ কবিবে, 
আব ভাহাঁব! তাহ! দেখিয়!, মস্তক নত কবিয়! তাহা! সহা করিবে, ইহাই ক্ষত্রিয়েব 
ধর্ম ? তাহাবা বে এক এক জন দিকপাল ! এই কি তাহাদের দ্িকপালত্বেব 
পৰিচয়? তাহাবা! বনগমন কালে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা কি বিশ্বৃত 
হইম্নাছে? সভামধ্যে কুকগণ সমক্ষে একবন্ত্রা রুজন্বল! ক্ষণ! অবমানিতা হওয়াতে 

আমাব হৃদয় যেবপ দগ্ধ হইতেছে, বোণ হয় কয যন্ত্রণাও মেবপ নহে । আমি 
পুল্রগণেব নির্ব।সন, প্রবজ্যা, অজ্ঞাতবাস ও হাজ্যাপহবণ প্রন্ৃতি নানাবিধ হঃখে 

অভিজ্ঞতা লাভ কবিয়াছি। ছূর্যোধন আমাকে ও আমাব পুক্রগণকে এই চতুর্দশ 
বৎসব অপমান কবিতেছে। কথিত আছে ছঃখ ভোগ করিলে পাপক্ষয় হয় ; এবং 

পবে পুণ্যফলে স্থুখসস্তোগ হইয়া থাকে । আমবা দুঃখ ভোগ করিয়া! পাপ ক্ষয় 

কবিতেছি ; পবে পুণ্যফলে হ্ুখসন্ঠোগ করিব। ধৃতনাষ্্ী পুদ্রগণকে কখনই আপন 
সস্তানগণ অপেক্ষা বিভিন্ন জ্ঞান কবি নাই। সেই পুণ্যফলে তোমাকে পাগবগণ 
সমভিব্যাহারে সমুদয় শত্রু বিনাশ কবিয়! সংগ্রাম বিমুক্ত হইতে দেখিব। শক্রগণ 
কখনই ওতামাদিগকে পবাজয় কবিতে পাবিবে ন। হে মাধব! অর্জুনের 
জন্মকালে দৈববাণী হইয়াছিল “তোমাৰ এই পুত্র পৃথিবী জয় কবিবে ইহাব যশঃ 
আৰাশম্পর্শ ও মহাাযুদ্ধে কৌরব্গণকে পবাজয় করিয়া রাজ্যলাত পূর্ব্বক তিনটা 
অশ্বত্রমধ যচচ্ঞব অনুষ্ঠান কবিবে।” আমি দৈববাণীব নিন্দা কবিতেছি না। বিশ্ব- 

কর্তা ধর্দ ও মছাম্ম4 রুষ্ধচকে নমন্কার। ধর্ম লোক সকলকে ধারণ করিতেছেন। 

পদ আআ এন 



[ হ্বাবকালীল! ] রূুষেব দৌত্য। ২৯১ 
আগ শা পি বি আত স্০ অন অর এর সত, এসি াাস্ইজ 

হে বৃষ্চিবংশাবতংস ! যদি ধর্দ থাকেন, দৈববাণী বথার্থ হুয়, তুমি সত্য হও» 

তাহা হইলে অবস্তই তুমি আমাব সমুদ্রয় অভিলাষ পুর্ণ করিবে। 
যাহা হউক, যুধিষ্ঠিবকে বলিবে তাহাব বাক্য যেন মিথ্যা না হয়। ধর্শই 

তাহাব জীবন, নে যেন ত্র ব্যতিক্রম না কবে। ধর্ম নাশ হইলেই সমুদয় গেল। 
যেনাবী পবাধীন হইয়া জীবন যাপন করে, তাহাকে ধিক । দীনতা অবলম্বন 
পূর্বক জীবিক! নির্বাহ করিলে প্রতিষ্ালা'ভ হয় না। হে কেশব! বৃকোদর ও 

ধনগ্নয়কে বলিবে যে, ক্ষত্রিয় কন্তা যে নিমিত্ব গর্তধাবণ করে, তাহার সময় উপস্থিত 
ভইয়ছে। অতএব এ সমস তে।মরা যদি তাহা বিপরীতাচবণ কঘ, তবে তাহা 

অতি দ্বণ্য ! তাহাব নির্কবোধেব স্য।য় কাধ্য করিলে আমি তাহাদিগকে চিরদিনেৰ 

জন্য পবিত্য/গ করিব। সময় ক্রমে প্রাণ পরিত্যাগ ও কবিতে হু |. হে কৃষ্ণ] 

তুমি ক্ষত্রিয় ধর্মনিরত মাত্রীতনয়দ্বয়কে কহিবে যে, তোমব! বিক্রমার্জিন্ত সম্পত্তি 
প্রাণ অপেক্ষ। প্রিয় বলিয়৷ জ্ঞন কর। বিক্রমাধিগত অর্থ ই ক্ষত্রিয় ধর্মাবলম্বী 
ব্ক্তিব প্রীতি সম্পাদন কবিয়া থাকে । ' 

তরাত্ম! হূর্য্যোধন সভা মধ্যে দ্রৌপদীকে আনয়ন এবং কর্ণ ও দ্রঃশাসন 
তাহাকে যে পক্ষ বাক্য প্রযোগ কবিয়াছিল, তাহা ভীমার্জুনের 'পক্ষে নিতান্ত 
অপমানেব বিষয়, ইহাও ম্মরণ কবাইযা দিবে। 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, পিশিমা! আপনি উদ্দিন হইবেন না। পাগুবগণ 
প্রভৃত বীব। তাহাবা অল্পে সন্ত হন না। শুাহারা ইন্দ্রিয় সুখ পবিত্যাগ 
পূর্বক বীবোচিত স্থখ সম্তোগে সন্তষ্ট আছেন। বীব ব্যক্তিবা, ভ্য় ভতিশয 
ক্লেশ, না হয় অত্যুৎকষ্ট সুখ সম্ভোগ কবিয়া থাকে। কাবণ ইন্দ্রিয় মখাভিলব। 

ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্থষ্ট থাকে; কিন্ত তাহা হুঃখের অৰকর ; রাজালাদ 
বা বনবাস সুখেব নিদান! পাগওবগণ ও দ্রৌপদী আপনাকে প্রণাম জ।নাউ4| 
কুশল দিজ্তাসা কবিষাছেন। আপনি দেখিবেন, অচিবেই তাহাবা শক বিনাশ 
পূর্বক সকল লোকেব আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি সম্ভোগ করিবেন। 

এইরূপে পূর্থাকে সন্তষ্ট কবিয়া কৃষ্ণ দ্রধ্যোধনেব ভবনে গমন কবিলেন। 

দ্বাববান্ কর্তৃক অনিবাবিত হইয়া তিনকক্ষা৷ অতিক্রম পুর্ব্বক গিবিশুঙ্গেব স্তাঁন 

ঈমুন্নত স্ুধাধবল পবমশোভাসম্পনন প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, 
ছুর্য্যোধন বনু ভূপাল 'ও কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়! মহার্ঘ আসনে উপবিষ্ট 



২৯২ শ্রী | [ দ্বারকালীল! ] 

এবং ছুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি তাহার সমীপে অত্যুতৎকৃ্ট আসনে সমাসীন 

আছে। 

শ্রীন্কষ্চ তথায় গমন করিলে হুর্যোধন অমাত্যগণ সহ গান্রাখান করিয়! 

তাহাব সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ক্কঞ্চ ভূপালগণের সহিত আলাপ করিয়৷ 

আস্তরণে আস্তীর্ণ সুবর্ণময় পর্য্যক্কে উপবেশন করিলেন । ূর্য্যোধন তাহাকে 

গো, মধুপর্ক, জল, গৃহ ও রাজ্য সমর্পণ কবিলে অন্তান্ত কৌববগণ তীহাব 
অচ্চনা করিতে লাগিল। 

অনস্তর ছুর্যোধন ক্কষ্ণককে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ কবিলে তিনি তাহা 

অস্বীকার করিলেন। ছূর্য্যোধন বলিল, হে জনার্দন ! এই সমুদ্ধয় অন্ন, পান, 
বসন ও শয়ন আপনার জন্তই আনীত হইয়াছে। আপনি কি নিমিত্ত ইহা 
গ্রহণ করিতেছেন না? আপনি আম।দেব উভয়েরই সাহায্যকাবী ও হিতাকাজ্ফী 
এবং আমার পিতার আত্মীয় ও দয়িত। 

গ্রীক বলিলেন, দূতগণ কার্য সাধনান্তেই ভোজন ও পুজা! গ্রহণ কবিয়! 
থাকেন। আমি কৃতকাধ্য হইলেই আপনার পুজা গ্রহণ করিব । 

ুর্য্যোধন বলিল, আপনি কৃত বা৷ অকৃতকাধ্যই হউন, আমরা আপনাকে 
পুজা! করিতে যত্ব করিব। কিস্তু আপনার পুজা কৰা আমাদের সাধ্য নহে। 
যাহাহউক, আমর! গ্রীতি-পূর্ববক পুজ। করিলেও আপনি কি নিমিত্ত ইহা গ্রহণ 
করিতেছেন না? আপনার সহিত আমাদেব কোন বৈর ভাব নাই। 

শ্রীকৃ্ বলিলেন, হে কৌরব! আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অর্থ, কপটত। 
বা লোভ নিবন্ধন কাচ ধশ্শ পরিত্যাগ করিতে পারি না। লোকে হর 

শ্রীতি-পুর্বক অথব! বিপন্ন হুইয়া 'অন্তের অন্ন ভোজন কবে। আপনি গ্রীতি 
সহকাবে আমাকে ভোজন করাইতে বাসন! 'করেন নাই। এবং আমিও 

বিপদগ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব? আপনি 
অকারণে সর্ধবগুণসম্পর সোদরকল্প পাগুবগণেব দ্বেষ কবিয়। থাকেন। ইহা 
নিতাস্ত অকর্তব্য। পাগুবগণ ধর্শপথাবলম্বী। কাহার 'সাধ্য তাহাদিগকে 
কোন কথা বলে? বে পাগুবগণের দ্বেব করে, সে আমাবও বা) বে 

ভাহাদের অনুগত, দে আমারও অস্থুগত ! ফলতঃ, আমি পাগুবগণ হুইতে 
ভিন্ন নহি” যেব্যক্তি ফাম, ক্রোধ ও মোহের বশীভূত হইয়া! লোকের সহিত 
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বিরোধ কবে, মে নবাধম। যে ব্যন্তি কল্যাণকর গুণসম্পর্ন জ্ঞাতিগণকে 

অকারণে ছুষ্ট জ্ঞান ও তাহাদের ধন অপহরণ করিতে ইচ্ছা কবে, সেই ছুর়াচাব 
কখনই বিষয়সভ্তোগ-স্থখভোগ করিতে পারে না। আনন গুণশালী ব্যক্তি 
আপনার অপ্রিয় হইলেও যে তাহাকে প্রিত্বাচরণ দ্বারা বশীতৃত করে, সে 
চিবকাল যশস্বী হইয়! থাকে । বাহাহউক, এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, 
আপনি কোন ছুরভিসন্ধি করিয়া আমাকে ভোজন করিতে উন্ুবোধ করিতেছেন ! 
অতএব আমি কখনই আপনার এই সকল দ্রব্য ভোজন করিব না। বিহ্রের 

ভবনে ভোজন কবাই শ্রেয়ো বোধ হইতেছে । ইহা! বলিয়া! তিনি সত্বর বিদুর 
ভবনে গমন কবিলেন। 

মহাত্মা বিহুর অতীব ঘত্ব সহকাবে নানাবিধ অন্ন পানাদি সমর্পণ করিলে 

তিনি তাহা বেদবিদ্ ব্রাক্মণগণকে প্রদান করিলেন। ব্রাঙ্গণগণের ভোজন সমাপ্ত 
হইলে তাহাদিগকে প্রতৃত ধনরগ্রাদি দক্ষিণ! প্রদান পূর্ধ্বক তাহাদের ভুত্তাব শিট 
অন্ন স্বগণ সহিত ভোজন করিলেন। 

কৃষ্ণাদির ভোজন জমাগ হইলে পরম ধার্শিক যিহন্স কৃষ্ণকে হুরাস্মা 

কৌরবগণের নান! হুঙ্জিস্বাত্ কথা 'বলিতে লাগিলেন। তাহাদের নিকট কেশবের 
আগমন কর! অন্যায় হইয়াছে বলিয়াও বলিলেন। 

কৃষ্ণ বলিলেন, ছে বিহ্প ! আমি হুর্ষ্যোধনের দৌবাত্ম্য ও ক্ষত্রিক্গগণের 
শত্রুতা অবগত হ্ইম্বাই এখানে আগমন কবিয়াছি। যিনি 'অশ্বকুপ্জন় রথ সমেত 
বিপধ্যস্ত সমুদয় পৃথিবীকে ব্ৃত্যুপাশ হইতে বিশুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাহাব 
উৎকৃষ্ট ধর্ম লাভ হয়। যে যথাদাধা খর কম সাঘনে সচেষ্ট হইয়াও যদি তাহা 
সম্পাদন করিতে ম! পারে, তথাপি তাহাল্স সেই ফাধ্যে সাধনাচুরূপ ফলপ্রান্তি 
ঘটে। এবং মমে মনে পাপরস্থষ্ঠানেব 'বালন! কক্ষিয়। বদি তাহাতে দ্কত-কার্ধ্য 

হইতে ন! পারে, তা হইলেও ভাহাক্কে লেই পাপাহষ্ঠানের ফলতোগ কঙ্গিতে 
হয় না। 

কর্ণ ছুর্য্যোধনেক অপরাধে কুরুকুলে ঘোর 'সাঁপৎ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে 

যাহাতে সংগ্রামে বিনাশোন্মুখ কৌরন ও হুষরগণেব শাস্তি হয়, তাহাই বখাসাধ্য 
চেষ্টা কবিষ। 

যে ব্যক্কি বিপথগামী ঝান্বাযক্ষে বিপন্ুস্ত “কন্নিরা্দ নিনিত বখানাধ্য চেষ্টা 
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না কবে, তাহাব ধর্ম নষ্ট হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পন্যস্ত ধাবণ কবিয়া 

তাহাকে কুকাধ্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইবেন। যদি সে তাহাতে 

নিবৃত্ত না হয় তবে বান্ধব ধর্তঃ নিন্দনীয় নপ্তন। জ্ঞাতিভেদ সময়ে যে ব্যক্তি 

মিত্রকে লৎপবামর্শ না দেয়, সে কখনই শান্ীয় নহে । আমি কুকপাগুবেব 
শান্তিব নিমিত্ত যথাসাধা চেষ্টা কবিয়া কৃতকাধ্য না| হইলেও কেহই বলিতে 

পারিবে না যে, কৃষ্ণ ' সমর্থ হওয়াও ক্রোধবিমূঢ কুকপাগুবগণকে নিবারণ কবিল 
না। যাহাহউক, হে বিদ্ব্ন! আমাব জন্য তোমাৰ চিস্তাব কোন কাবণ 
নাই। যদি ছৃবাস্মা কৌরৰগণ আমার প্রতি কোন অপ্রিক্মাচরণ কবে, তবে 

অনায়াসে পশুকুলনাশক সিংহের স্তায় আমিও তাহাদিগকে নৃপতিগণেব সহিত 

অবলীলাক্রমে সংহার কবিৰ। 

ইহা বলিয়! কৃষ্ণ স্ুুখস্পর্শ শয্যাতলে শয়ন করিলেন। 
বাত্রি প্রভাত হইলে কৃষ্ণ গাত্রোখান পূর্বক প্রাতঃরুত্য ঘমাপন পূর্ব্বক 

জপ, হোম ও অলঙ্কাব পবিধান কবিয়া নবোদিত আদিত্য ও সন্ধ্যাব উপাসনা 

কবিতেছেন ; এমন সময় শকুনি ও হূর্য্োধন তীহান্ব সমীপে উপস্থিত হুইয়! বলিঙ, 

হে মধুন্্ন ! মহারাজ ধুতবাষ্্ট ও ভীক্ষ প্রভৃতি কৌববগণ এবং ভূপতিবৃন্দ 
উপস্থিত হইয়া আপনাব আগমন প্রতীক্ষা! করিতেছেন। 

শ্রীক্। তাহাদিগকে মিষ্টবাঁক্যে বিদায় দিয়া যথাসময়ে স্বগণ সহিত 

রথারোহণে ধৃতবাস্র রাজ-সভায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত 

হইলে ধৃতবাষ্টর, ভীম্ম, দ্রোণ ও সহম্র সহম্র ভূপতি সহসা সসন্ত্রমে গাত্রোথান 
পূর্বক তাহাকে সম্মান প্রদর্শন কবিলেন। সতামধ্যে কৃষ্ণের জন্ত এক অতি 

মনোরম স্থবর্২-থচিত মণিবত্বজড়িত বিচিত্র আসন সন্নিবিই ছিল। বাসুদেব 

সহান্ত মুখে, ধৃতরাষ্্র, ভীম্ম, দ্রোণ ও অন্তান্ত ভূপতিগণকে বয়এক্রমানুসারে 

অভিবাদন অভার্থনাদি কবিয়া দণ্ডায়মান্ হইলে ভূপতিবৃন্দ ও কৌববগণ তাহাব 
অর্চনা! কবিলেন। তাহাদের অর্চন! সমাপ্ত হইলে সভা গম্ভীর তাৰ ধারণ 
করিল। | " 

অনন্তর মহাত্মা মধুস্দন অস্তরীক্ষস্থ নারদ প্রত্ৃতি খবিগণকে অবলোকন 
করত ভীম্মকে বলিলেন, হে সুব্রত! এ দেখুন নারদ প্রস্তুতি খধিগণ সভা 

দর্শন করিবার জন্ত মর্ত্যলোকে আগমন বন্গিয়াছেন। উহাদিগকে যথাযোগ্য 
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আসন প্রদান পূর্বক শভ্যর্থনা ককন। উঁহারা সগুকৃত হইয়! আসন 

পরিগ্রহ না ফরিলে কেহই উপবেশন করিতে পারিবেন না। অতএব 
অবিলম্বে উহাদেব পূজা করুন। 

মহামতি ভীম্ম খবিগণকে সভাদ্বারে সমুপস্থিত দেখিয়া! অতি আগ্রহ সহকাবে 
অতি সত্বব তাহাদিগকে সভামধ্যে আনয়ন কবিরা বিচিত্র ধত্ব-খচিত বিপুল 

আসন সমূহে তাহার্দিগকে উপবেশন কবাইলেন। তীহার উপবিষ্ট হইলে 
কৃ ও পরে অন্ান্ত ভূপতিগণ উপবেশন কবিলেন। হঃশাসন সাত্যকিকে 

এবং বিবিংশতি কৃতবন্মীকে কাঞ্চনময় উৎকৃষ্ট আসন প্রদান কবিলেন। অমর্য 
পবায়ণ কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণেব অনতিদূবে একাসনে উপবিষ্ট হইল। মহাত্মা 
বিছুব কৃষ্ণেব আসন স্পর্শ কবিয়া শুক্লাজীন সংস্তীর্ণ মণিময় আঅনসমে উপবেশন 

কবিলেন। 

যেমন বাবশ্বাব অমৃত পান কবিয়্াও আকাঙ্জা। মিটে না, তন্রপ ভূপতিগণ 

অনিমেষ লোচনে শ্রীকষ্চকে নিবীক্ষণ কবিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না! অতসী 
কুম্ুমেব শ্।ষ শ্ঠামবর্ণ গীতবসনজনার্দন, স্থবর্ণ-মঙ্ডিত নীলকান্ত মণিব ন্যায় 

ভামধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন ! তীহাব প্রদীপ্ত মুখমগ্ডলের অপূর্বব জ্যোতিঃ 

দর্শন কবিরা বাঁজগণ ভয়চকিত নেত্রে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। 

তদনন্তব, তিনি বাজগণকে তুষফীন্তাব অবলম্বন কবিতে দেখিয়া ধৃতবাষ্কে 

সন্বেধন পূর্বক সজলজলদ গম্ভীবস্বরে সতামগ্ডল প্রতিপ্বনিত কবিয়া কহিলেন, 

হে ভরতবংশাবতংস । আমার ইচ্ছ! যে, কৌবব ও পাওবগণেব মধ্যে পরস্পর 
সন্ধি স্থাপিত হয় এবং বীর পুকষগণের বিনাশ না হয়। আমি ইহাই প্রার্থনা 

করিতে আপনাব নিকট আগমন কবিয়াছি। আপনাকে অন্ত কোন 

হিতোপদেশ প্রদান করিবার আবশ্কাকতা নাই। যাহ! জ্ঞাতব্য, আপনি তাহা 
বগত আছেন। আপিনাদেব কুল বিস্যা, সদাচাৰ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন এঘং 

অন্তান্ত সি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দয়া, অনুশংসতা, সবলতা, ক্ষমা ও 

সত্য কুককুলে বিঁশেষৰপে বর্তমান আছে। অতএব এই কুলে, বিশেষতঃ, 

আপনা হইতে + অযুক্ত কাধ্য সমুৎপন্ন হওয! নিতানম্থ সন্থচিত। আপনি 

কুকুলের শ্রেষ্ঠ ও শাসনকর্তী থাকিতে কৌববগণ গোপনে ও প্রকাস্তে অনৃত 
ব্যবহ্ধীৰ ককিতেছে। হন্গর্যাধন প্রভৃতি আপনার পুল্রগণ নিতান্ত অশিষ্ট, 
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মধ্যাদানাশক ও লোভপবতন্ত্র। উহাব। ধর্মার্থের উপর দৃষ্টিপাত না কবিয়া 

স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি নৃশংস ব্যবহার কন্দিতেছে। 
এক্ষণে এই কুরুকুলে ঘোরতব আপৎ উপস্থিত হুইয়াছে, যদি আপনি ইহা! 

উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে ইহা! পরিশেষে সমুদয় পৃথিবী নষ্ট করিবে। 

হে মহারাজ! আপনি মনে কবিলেই এই বিপদ বিনাশ কবিতে পাবেন। 
বোধ হয়, উভয় পক্ষের শাস্তি হওয়া দুর নহে। কুরুপাওবগণের শাস্তি 
আপনার ও আমার অরধীন। আপনি আপনার পুক্রগণকে শান্ত করুন, আমি 
পাণ্ডবগণকে নিরস্ত করিষ। আপনান্র আজ্ঞা পালন করা আপনাব পুক্রগণেব 
অবস্ত কর্তব্য; আপনার শাসনে থাকিলে তাহাদের যথেষ্ট শ্রেয়োলাভ হইবার 
সম্ভাবনা । 

প্রাণপণে ঘত্ব কবিলেও পাগ্ডবগণকে পরাজয় কব! অসাধ্য। হে রাঁজন্। 
কৌববগণ আপনার সহায় আছে, এক্ষণে পাওবগণকে সহায় করিয়া স্বচ্ছন্দ 
ধশ্মার্থ চিন্তায় নিমগ্ন থাকুন। আপনি পাগুবগণ কর্তৃক রক্ষিত হইলে 
ভূপতিগণের কথা দুরে থাকুক, দেবরাজ ইন্জও দেবগণ সমভিব্যাহারে আপনাব 
প্রতাপ সহ করিতে পারিবেন না। 

ভীম্ম, দ্রোণ, ক্কপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বগ্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহিলক, 
সৈম্ধব, কলিঙ্গ, কাদ্বোজ, সুদক্ষিণ, যুধিভির, ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব, 

সাত্যকি ও মহারথ, যুঘুৎন্থু, এই লমুদ্বক্ন মহাবীরগণের সহিত কোন্ যোদ্ধা যুদ্ধ 
কবিতে সাহসী হইবে? ইহাতে স্পইই বোধ হইতেছে আপনি পাণ্ুবগণেব 
সহিত মিলিত হইলে অনায়াসেই সমুদ্র লোকের অধীশ্ববন্ব লাভ করিতে 

পাবিবেন। আপনার সমকক্ষ, কি আপনা অপেক্! শ্রেষ্ঠ সকল ভূপতিই আপনাৰ 
সহিত সন্ধিন্থাপন করিবেন। আপনি স্বী় পুত্র ও পাডবগণের প্রভাবে অনায়াসে 
অন্যান্ত শক্রগণকে পরাজিত করিয়। পুর ও 'অমাত্যগণ স্ঘভিব্যাহার পাগবগণেব 

বিজয়লব ভূমি ভোগ করিতে পারিবেন। , 

হে মহারাজ! সংগ্রাম মহাক্ষয়ের হেতু। দেখুন, পাব ও কৌবব এই উভয় 
পক্ষের কোন পক্ষ বিনষ্ট হইলে আপনারই যথেষ্ট ছানি হুইবে। পাব বা 
কৌরবগণ সংগ্রামে বিনষ্ট হইলে আপনার কি স্থুখোদ্ হইবে? পাওবগণ 
সকলেই শুর, ক্বতান্ত্র ও যুদ্ধাভিলাধী ৷ তীহারা'ও আপন আত্মীর। অতএব 
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আপনি তাহাদিগকে এই ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা করুন। ভূমগ্ুলস্থ ভূপালগণ 

কুদ্ধ হইয়া সমবেত হইয়াছেন ) তাহাদের ক্রোধে সমুদক়্ প্রজা বিনই হইবে। 
হে মহাবাজ! আপনি গ্রজাগণকে ঘ্বক্ষা করুন। আপনি প্রকৃতিত্থ হইলেই 
ইহাদের পরম্পরের বিবাদ ভঙ্জন হুইবে। কুরুপাণ্ড মিত্র ভাবাপন্ন হুইলে 
এই সমুদয় নৃপ পরস্পর মিলিত হইয়! বৈর ভাব পরিত্যাগ পুর্ধ্বক উত্তম বসন ও 
নাল্য ধারণ এবং একত্র পানভোজন করিয়! শ্ব স্ব গৃহে গমন করিবেন। 

পাগুবগণ বাল্যকালে পিতৃহীন হুইয়! আপনা কর্তৃক পুত্র নির্বিশেষে 
প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাহার! সকল সময়ে, বিশেষতঃ আপৎকালে 
আপনাবই রক্ষণীয়। অতএব আপনি তাহার বিপরীতানুষ্ঠান করিয়া ধর 
নষ্ট করিবেন না। | 

পাগুবগণ আপনাকে অভিধান পূর্বক কহিয়াছেন, “আমব। আপনাকে 

পিতা জ্ঞান করিয়া আপনাব আদেশানুসারে ঘাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর 

অজ্ঞাত বাস কবিয়! নিরস্তর ক্লেশ ভোগ কবিয়্াছি। এই ব্রাঙ্ণগণ জানেন, 

আমব| প্রতিজ্ঞ! পালন করিম্মাছি। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমবা স্বীয় 

রাজ্যাংশ লাভ কবিতে পারি, এরূপ করুন। আপনি ধন্ার্থ-তত্বজ্ঞ । আপনাকে 

গুকব ন্তায় জ্ঞান করিয়া অশেষ গ্রকাব ক্লেশ সহ করিয়া আছি। এক্ষণে মাতা 

পিতাব স্তার় আমাদিগকে বিপদ হইতে ত্রাণ করা আপনার অবশ্ত কর্তব্য। 
আমবা উৎপথগামী হইলে আমাদিগকে সৎপথাবলম্বী করা আপনাব উচিত। 
অতএব আপনি ধর্শপথে থাকিয়া আমাদিগকে সেই পথে সমানীত 
করুন” 

তাহার! সভাসদগণকেও কহিয়াছেন যে, প্রর্শজ্ঞ সভ্যগণ সে স্থানে থাকিতে 

অন্যায় কাধ্য হওয়া কদাচ কর্তব্য নহে । যদি সভ্যগণেব সমক্ষে অধন্ম প্রভাবে 

ধর্দ এবং অসত্য প্রভাবে সত্য বিন হুর, তাহ! হইলে তাহাবাও বিনাশ প্রাপ্ত 

হইয়। থাকেন। বর্টি কোন সভ! মধ্যে ধর্ম অধর্মরপ শলো বিদ্ধ হন, আর 
তথাকাব কোন "/ভ্য সেই শল্য ছেদন না! করেন, তাহা হইলে তাহারাই সেই 
শল্যে বিদ্ধ হয়েন। নদী যেমন তীরম্থ বৃক্ষ সমূহকে সমূলে নিপাতিত কবে, 

ধর্ম তন্রপ 'উক্ত সভ্যগণকে বিনষ্ট করিয়! থাকেন।” 
হে মহাবাজ! পাওবগণকে বাজ্য প্রদান পূর্বক তাহাদের সহিত সন্ধি 

[৩৮] 
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কর! ভিন্ন আপনাকে আর অন্ত কিছু বলিতে পারি না। অথবা সভাঙ্থ সভ্যগধ 

ফা সমুচিত হয়, তাহা! বলুন। 
হে মহীপাল!' জামার বাকা হদি ধর্শ-্পঙ্গত ও সত্য বলিক্কা বোধ হয়, 

তাহা হইলে এই সমুদয় তূপতিকে মৃত্যুপাপ হইতে খুক্ত করন'। এক্সণে শান্ত 
হউন, রক্রাধ পর়বশ হইবেন দা। পাগুরগণকে তাহাদেক পৈশ্রিক ক্ষাজ্যাংপ 
প্রদান পূর্বক পুত্র পৌত্রাদিগণ সহিত বিবিধ ভোগন্থথ উপভোগ করুন। 

মহাত্মা যুধিষ্টিকে সৎপথাবলম্বী বলিয়৷ জানিবেন। সেই মহাপুরুষ আপনার 
এবং আপনার পুক্রগণেব প্রতি যেরূপ ব্যবহথায় করিয়া থাকেন, তাহা আপনার 
অবিদ্বিত নাই। আপনি তাহাকে ছঃখ-দগ্ধ ও নির্ধ্যাসিত করিয়াছিলেন, তথাপি 
তিনি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আপনিই তাহাকে আপনার পুত্রগণে্র 
পবামর্শীমুসারে ইন্রপ্রস্থে বাস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন ॥ তিনি তদনুসারে 
তথায় বাস করিয়! স্বপ্রভাবে সমুদয় ভূপতিকে বশীতৃত করিয়া আপনারই 
অধীন কবিয়াছিলেন। কখনই 'মাপনাব মর্ধযাদা অতিক্রম করেন নাই। 
কিন্ত শকুনি আপনার মতান্ুসারে কপট-ছ্াতে তাহার রাজ্য ও ধনসম্পত্তি 

অপহরণ করিল'। তিনি সেই অবস্থায় সভামধ্যে ড্রৌপদীর অপমান নিরীক্ষণ 
কবিয়াও ক্ষাত্র,ধর্শ্শ হইতে বিচলিত- হন নাই । 

এক্ষণে আমি উভয় পক্ষে মঙ্গল কামনায় কহিতেছি, প্রজাগণকে ধর্ণা, 
অর্থ ও মুখ ভ্রষ্ট করিবেন না। আপনার পুজ্রগণ অনর্থকে অর্থ ও ঘঅর্থকে 

অনর্থ বলিয়া জান করিতেছে ; আপনি তাহাদিগকে শাসন বয়ন । ফলতঃ 

পাগবগণ সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছেন; আপনার যাহা অভিষ্ি 
হয়, করুন। 

ইহা! বলিয়া ক্ষণ নিরন্ত হইলে সভাস্থ ভূপতিবৃন্দ মনে মনে বৃফের প্রশংসা 
করিনেও মুখ ফুটিয়া কেহ কিছ্রু বলিতে পারিলেন না তখন ব্রাঙ্গণগণের 
মধ্যে জামদগ্য বলিলেন, হে রাজন! আমার বাক্য 'শুপ কর। পয়ে যাহা 
বিচাৰ হয় কবিও। পূর্ববকালে' দন্তোন্তব নামে এক প্রঝয পবাক্রান্ত রাজা 
ছিস। সমুদয় পৃথিবীতে তাহার সমান যোদ্ধা নাথাকায সে ব্রাঙ্মণগণেক্ব 

নিকট তাহার সমযোদ্ধার অক্ষূসম্ধান' নিতে লাগিল। ব্রাঙ্গণগণ তাহাক 
বারম্বান্ব দত্ত প্রকাশ কত্িতে নিচবধ কর্গিলেও সে তাহাতে কর্পপাত-করিল ন]। 
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তখন শ্রাঙ্গণগণ তাহাকে বলিলেন, হে রাজন্। মহাপুরুষ নব ও নাবার়ণ দর্তে 
আগমন করিয়া গন্ধমাদন পর্বতে কোন অনির্দেষ্ঠ” তপন্তায় নিযুক্ত আছেন। 

দেই ছই মহাপুরুষ সময়ে অনেক বীবকে পরাজয্» করিযাছেন আপনি তাহাদের 
সমকক্ষ হইবেন না। 

বিপুল খোদ্ধার সন্ধান পাইয়া মহা দাস্তিক বিপুল ধরণীন একমাত্র অধীশ্বর 

দবপ্তোত্তব, সেই স্থান্দে উপনীত হইয়া ভাহাদেব লহিত যুদ্ধ প্রার্থনা কবিলেন। 
তীাহাবা বলিলেন, হে র্বাজন্! ক্রোধ লোভ বিবজ্জিত আশ্রমে অস্ম শত্্র 
কিছুই নাই। যুদ্ধ বা কুটিলতাব কোন চিন্তাই এখানে নাই। পৃথিবীতে 
জনের ক্ষত্রিয় জাছেন, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আকাজ্ষা চবিতর্থ কব। 

কিন্ত সে নিবৃত্ত না হইয়। পুনঃপুনঃ যুদ্ধ প্রার্থন। করিলে নর বলিলেন, 
হে যুদ্ধকাম! অস্ত্র শন্ত্র গ্রহণ কব, সেন! সন্নিবেশ কর, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হওঃ 
আহি তোমাব সমর বাসনা চরিতার্থ করিতেছি। 

দস্তোত্তব বলিল, হে তাপস! আমি প্ররস্তত হইয়াই আসিয়াছি। আপনি 
বুদ্ধারস্তভ করুন। ইহা বলিয়াই দে নর খধিকে সংহার করিবার জন্ত তাহার 
চারিদিকে সৈম্ত সমাবেশ পূর্বক শখ বর্ষণ করিতে লাগিল। 

তাহা দেখিরা তপন্বী নর এক মুষ্টি ইবষিকা বা কুশ লইয়া উর্ধে নিক্ষেপ 
করিলে, তীহার মায়া প্রভাবে তৎসমুধয় বাবা তাহাব সৈন্তগণেব চক্ষু, কর্ণ, 

নাসিক! বিকৃত এবং সমুদয় আকাশ মণ্ডল ইষিকা ব্যাপ্ত ও শ্বেতবর্ণ অবলোকন 
করিয়া, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, বলিয়া দস্তোত্তব তীহার চবণে নিপতিত হল । 

তখন ভগবান্ নর বলিলেন, হে নরশার্দুল! অতঃপব ধর্াম্া ও ধর্মপরায়ণ 

হও। এমন কর্ম আর কখনও করিও না। তোমাৰ সদৃশ পুকধ, ক্ষত্রিয় ধর্ম 

শরণ করিয়া কখন মনে মনেও ঈদৃশ সংকল্প কবে না। তুমি গর্বিত হয়৷ কি 
চুর্বাল, কি বলবান্, কাঢ়াকেও আক্রমণ করিও না । শ্রক্ষণে কতপ্রাজ্ঞ, লে: ভ- 
হীন, দিরহক্ষার, ) দাত, ক্ষমানীল, মৃছ ও সৌম হইনা প্রজা পালন কণ। 

হে মহাক্সা্ঘ !' ভগবান্ নর যে কার্য সম্পাদন “করিক্জাছেন তাহা লামান্ড 
নহে! কিন্তু নাক্াতণ নয় অপেক্ষা বহুগুণে শ্রে্ঠট। অতএব শর/পন শ্রেষ্ঠ 
গাতীত্ে "শর বোজনা না হইতেই, আপনি সন্মান: প্রত্াশী পরিত্যাগ পু্ব্ক 
ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করুন । 



৩৪৩ শরীর । [ দবাবকালীল। 1 
০ ৬ আটে আগ এসি ৫৮ এ চি ব্যাচ 4 রিনি রত ইত আও ইসি নস 

স্ষল লোকেব নির্মাতা ও ঈশ্বব, সর্ব-কর্ম্মবিৎ নারায়ণ ধাহার বন্ধু, 

ত্রিলোকীব মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সেই রণছঃসহ অজ্জুনকে পরাজিত করিতে সমর্থ 
হইবে ? মহাবীর পীজ্ঞুন যুদ্ধে অদ্বিতীয় ও অশেষ গুণ সম্পনন। আপনিও 

ধনন্রয়ের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। আবার জনার্দন তাহা অপেক্ষাও 

শ্রেষ্ঠ। হে রাজন! পূর্বে যে নর ও নারায়ণের করা বলিয়াছি, অর্জুন ও কেশব 

সেই ছুই মহাপুকষ ! যদি আমাব বাক্যে ্লাপনাব বিশ্বাস জন্মে এবং মঙ্গল সাধনে 
আকাঙ্ষা হইয়! থাকে, তবে শান্ত হইয়া! পাওবগণের সহিত স্ধি করুন। 
আপনার মঙ্গল হউক । 

জামদগ্্যের বাক্যাবসানে ভগবান্ কথ নর নারায়ণের বিষুঃতেজ সম্বন্ধে 

উপাখ্যান বর্ণন পূর্বক তাহাদের অতুল শক্তির পবিচয় প্রদান কৰিলে দুর্্মতি 
দুর্য্যোধন ভ্রকুটি কুটিল মুখে কর্ণেব প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হান্ত কবিতে লাগিল ! 
এবং মহধিব বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক উরুদেশে চপেটাঘাত করিয়া কহিল, 
ছে তপোধন! ভগবান আমাকে সৃষ্টি করিয়া যেকপ বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, 
ভামি তদনুবপ কাধ্যই করিতেছি। আমার অনৃষ্টে যাহা আছে তাহাই 
ঘটিবে। আপনি বৃথা প্রলাপ বকিতেছেন কেন? 

মহধি তাহার বিদ্রাপ ও অবভ্ভায় নীরব হুয়া আসন গ্রহণ করিলেন। 
মহখিগণ ইচ্ছা কৰিলে এক হুঙ্কারেই ছ্রাত্মাগণকে ভন্মসাৎ করিয়া ফেলিতে 
বীরেন! কিন্তু কি অভাবনীয় ক্ষমা! কি অচিস্তনীক্ম বিকাব-রাহিত্য ! 

কি ওদার্যয! কি ধৈধ্য হ্ের্ধ্য! কি ভগবন্ির্ভরতা ! ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান 
তাহ।দেব নখ দর্পণে! যাহা ঘটিবে তাহাব। তাহা! জানেন। তবুও কর্তব্য 

বোধে লোক শিক্ষার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। 

যাহাহউক, অনন্তর দেবধি নাবদ বলিলেন, হে কুরুনন্দন! হিতকারী 
সুদ যেমন ছুর্ণভ ; স্থহৃদেব বাক্য শ্রবণ করে এক্প ব্যক্তিও সেইরূপ ছুর্সভ ! 

ইত্যাদি বলিয়৷ তিনি মহধি গালবের উপাখ্যান চ্ছলে বলিউন, নির্বন্ধাতিশয় ব! 
ছিদ্ বজায় করিত্ঞেগেলে অনেক সমস্থ বিপন্ন হইতে হয়। উহ! শুনিয়া! সবৃতবা্ট্র 
ভীত হুইয়৷ বলিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ কহিতেছেন «সেবপ হুইবাব 
সম্ভাবনা নাই। তাহা! আমার অভিপ্রেত বটে, কিন্তু তাহ! সম্পাদন করা 
আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। 



[ ঘ্বাবকালীল! ] 
দি উরউউরািউছে। 

অনস্তর কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কেশব ! তোমার বাক্যও সুখকর, লোকাচার 

সঙ্গত, ধর্মান্ুগত ও ন্তায়ৌপেত তাহাব সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমি স্বাধীন নহি 
স্থতবাং আমাব প্রিক্নকাধ্য অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব পাপাত্মা হূর্যোধনকে 

সান্তনা কব। সে গান্ধাবী, ধীমান্ বিদ্বব ও ভীন্ম প্রভৃতি হিতৈষী সুবৃদ্গণেব 

হিতকব বাক্য শ্রবণ 'কবে না। তুমি স্বয়ং সেই ক্ররাত্মাকে শাসন কর, 
তাহা হইলে তোমার বন্ধুজনোচিত কাধ্য কর! হইবে। 

পুনরায় কেশব, ভীন্ম, দ্রোণ ও বিছুর ছুধ্যোধনকফে অনেক হিতোপদেশ 

প্রদান করিলেন। কিন্তু “চোবা না গুনে ধর্শের কাহিনী ।” “উপদেশ হি 
নূর্খানাং প্রকোপায় ন সম্তয়ে।” মুর্খকে উপদেশ দিলে সে কুদ্ধই হয়, সন্ত 
হয় না। | 

দূর্যোধন অতি ক্রোধে জর্জরিত হইয়া কেশবকে বলিল, হে বাস্থদেৰ ! 
অগ্রে উত্তমরূপে বিবেচনা কথিয়া বাক্য প্রয়োগ করা! তোমার কর্তব্য । তুমি 

তাহা না কবিষা বিশেষরূপে আমাবই নিন্দা কবিতেছ। তুমি অকম্মাৎ কি 
বলাবল দেখিয়! পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক আমার নিন্দা করিতেছ ? 
তুমি' বিছ্বর, পিতা, আচাধ্য ও" পিতামহ ভীম্মঃ তোমর! এই কয়জন সতত 
আমাবই নিন্দা কবিয়৷ থাক। অন্ত কোন ভূপালের নিন্দা কর না। কিন্তু 
আফি বিশেষরূপ অনুসন্ধানে আমার অনুমাত্রও অপরাধ ও অন্তায়াচবণ দেখিতে 

পাই না। তথাপি তোমরা সকলে নিরত আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ 

করিতেছ ! 

পাঁওবগণ শ্রীতি-পুর্ববক দৃতে প্রবৃত্ত হইলে শকুনি তাহাদের রাজ্য জয় 
করিয়াছিলেন। তাহাতে আমাব অপরাধ কি? আরও নে জয় পাগুবগণের 

অসম্মতি ক্রমে হয় নাই। অতএব অজেয় পাগুবগণ যে ছুরোদর-মুখে সর্বস্ব 

বিসর্জন পুর্বক বনে গমন কবিয়াছিল, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র অপরাধ 
নাই! এক্ষণে নির্ঠভ্তি অসমর্থ পাওবগণ কি বলিয়া হষ্টচিতে শক্রর ভ্তায় 
আমাদের সহিত 'বিরোধ কবিতে চেষ্টা করিতেছে? আমবা তাহাদের কি 

করিয়াছি? 'তাহাবা কি অপরাধে স্থঞ্য়গণ সমভিব্যাহাবে আমাদেব অনিষ্ট 

চিত্ত ধরিতেছে? আমরা উগ্রকর্্প বা ভীষণ বচনে ভীত হুইয়া স্থুবরাজের 
সনীপেও নত হই না। হেক্কঞ্! আমি এমন কোন ক্ষত্রিয়কে দেখিনা যে 

রুষ্জের দৌতা। ৩৪১ 
শস্২ হি ৫স্ চহি 



৬২ সী । [দবাস্বকাণীল ] 

আমাদিগকে যুদ্ধে পরাজর করিতে উৎসাহিত হয়। পাঁওবগণের কথা । দে 
থাকুক, দেবগণও যুদ্ধে ভীম্ম, ফ্রোণ ও কর্ণকে পরাজয় করিতে পারে না। 
যাহাহউক, আমরা স্বধর্টে উপেক্ষা না করিয়া! সংগ্রামে গমন পূর্বক যদি 
অস্ত্রাধাতে প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহ! হইলে স্বর্গ লাভ করিতে পারির। 
সংগ্রায়ে শরশব্যায় শয়ন কব ক্ষত্রিক্নগণের প্রধান ধর্ম । যদি আমর! শক্রুগণের 
নিকট অবনত না হইয়া সংগ্রামে বীরশব্যা প্রাপ্ত হই, তাহা! হইলে আমাদের 
নিমিত্ত কেহই অনুতপ্ত হইবে না। কোন্ সঘংশজাত ক্ষত্রিয়-ধর্মাবলন্বী ভীত 
হইয়া শক্রর নিকট অবনত হইতে সম্মত হয়? মাতঙ্গমুনি বলিয়াছেন, “্উচ্চমই 
পৌরুষ বলিয়া গণ্য; অতএব উদ্যম কর! নিতাস্ত আবপ্ক। মত হওয়া 
কদাপি বিধেয় নহে) বরং অসময়ে ভগ্ন হইবে, তথাপি কোনক্রমে নত হইরে না ।” 
হিতাভিলাধী ব্যক্তিগ মাতজের এই বচনানুসারে কাধ্য করিয়া! থাকেন। 

আমার পিতা য়ে পুর্বে পাগুবগণকে রাজ্যের অর্ধাংশ প্রদান করিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন, আমি জীবিত থাকিতে তাহা! কখনই হইরে না। ফলতঃ 
যে পর্যযস্ত মহারাজ ধ্ৃতরাষ্ট্রী জীবিত থাকিৰেন তাবৎ আমানের বা তাহাদের 

এক পক্ষকে 'অবন্তই ক্ষত্র-ধর্্ম পরিত্যাগ পূর্বক ভিক্ষুকের স্তায় কাঁলাতিপাত 

করিতে হইবে। হে কেশব! পূর্বে আমি পরাধীন ও বালক ছিলাম, তৎকালে 
অজ্ঞান বশত:ই হউক বা ভয় প্রযুক্তই হউক, আমার অনেক ফ্লাজ্য প্রদান 

কর! হুইস্বাছিল; এক্ষণে জার তাহা! হইবে না। অধিক কি, তীক্ষ হৃচির 
অগ্রভাবে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ কব! যায়, পাগুবগণকে তাহাও প্রদ্দান্ 

করিব না। 

তাহা শুনিরা কৃষ্ণ বলিলেন, দূর্যোধন ! বীরশব্য! লাতের বাসন! কৰিতেছ, 
তাহা অচিয়েই হুইবে। শীস্রই মহানু সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। 

হেমুঢ়! তুমি যে কহিলে পাগুবগণেন্ প্রতি কিছুমাত্র অত্যাচান্ন কর নাই, 
তূপতিগণ তাহা! বিচাকস করিয়! দেখুন। হে | পাগুবগণেক 
সম্পত্তি দর্শন করিয়া নিতাস্ত অনুতপ্ত হইয়া শকুনিয পড়াদর্শ করত 
কপটদতে প্রবৃত' হইয়াছিলে। কপটাচার বিহীন অতি এখান তোমাক 
জাতিবর্গ কিক্পে কুটি ব্যক্তির বযহিত কনায়াচরখে প্রবৃ্ত ইহয়াছিঘ ? - 

অনক্রীড়ায় সাধুগতণর ঘুদ্ধিজোপ এমং অসাধুগণেদ্দ তেদ ও হ্যলক উতপন 
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হইয়া থাকে । তুমি ছষ্ট বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সদ্দাচার পরায়ণ পাশুবগণের 
লহিত কপটদূত-ক্রীড়া করিক্মা এই ব্যসন উৎপন্ন কবিয়াছ। তুমি কুলশীল 

সম্পন্না পাগুবগণের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন 
পূর্বক যেরূপ অপমান ও কটুক্তি কবিয়াছ, কোন ব্যক্তি ভ্রাতৃ-ভা্ধ্যার প্রতি 
সেইরূপ ব্যবহার করিষ্তভ পারে? পাগুবগণের অবণ্য গমন সময়ে হঃশাসন 

কুরু-সতা মধ্যে তাহাদিগকে বাসা কহিয়াছিল কৌরবগণ তৎসমুদয় অবগত 
আছেন। তুমি, কর্ণ ও ছুঃশাসন পাগবগণের প্রতি বে অনাধ্য ও নৃশংস 
আচরণ করিয়াছ, তাহা জানিতে কাহারও বাকি নাই। বারণাবত নগবে জতুগৃহে 
দ্ধ ও বিষধর সর্প প্রভৃতি ত্বাবা তাহাদিগকে বিনাশ করিবার কত চেষ্টাই 
কবিয়/ছিলে, কিন্তু পাওবগণ বাবম্বার দৈব বর্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন । ' অততগ্রব 

তুমি পাগুবগণের অনিষ্ট কর নাই, তোমাব কোন অপরাধ নাই, ইহা! ফিরূপে 
ধলা যাইতে পাবে ? ৃ 

পাণ্ডবগণ স্বীয় পৈত্রিক ধাজ্যাংশ প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি তাহাতে 
সম্মত হইতেছ না। কিন্তু অচিরাৎ তোমাকে খবর ত্রষ্ট হইয়া তাহাদিগকে 
তৎসমুদয় প্রদ্দান করিতে হইবে । তুমি পুর্বে পাণুষগণের প্রতি নিতান্ত হীন ও 
নৃশংস ব্যবহার কবিয়া পুনবার় তীাহাদিগের সহিত বিবাদ করিতে বাসনা 
করিতেছ ; কাল তোমাব সমীপবর্তাী হইয়াছে ! 

কৃষ্ণের এই কথ্ঝ শুনিয়। ছঃশাসন ছ্র্যোধনকে বলিল, হে রাজন! যদি 

আপনি স্থেচ্ছাক্রমে পাগুবগণেব সহিত সন্ধি না করেন, তবে কৌরবগণ 
আপনাকে শুর্খলাবন্ধ করি! যুধিষ্টিরেব হস্তে অর্পণ করিবেম। ভীন্ম, দ্রোগ ও 
পিতা, আপনাকে, আমাকে ও কর্ণকে পাগুবগণের একাস্ত বশীভূত করিতে 
অভিলাষী হইয়াছেন । 

তাহা শুনিয়া ছৃর্ুতি, নির্লজ্জ, মধ্যাদানাশক, অহঙ্কাবপরবশ ছূর্যোধন 
অত্যন্ত ক্রু্ধ হইয়।/ভীম, দ্রোণ, কপ, সোমদত্ত ও অনার্দন প্রভৃতির প্রতি 
অনাদব প্রকাশ “পূর্বক, সম্ভবতঃ ভয়ে, সত্বর সভা! হইতে গাত্রোখান পূর্বক 
পলায়ন করিতে /গিল। তাহা দেখিয়া তাহণর ভ্রাতৃবর্গ, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতিও 
প্রভা হইডেসনিঙ্রান্ত হুইল।' 

ভার বাহিবে গিয়া কর্ণ, হুর্যোধন, হুঃশাসন ও শকুনি কৃষঃফে অবরুদ্ধ 
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ফরিবাব পবামর্শ কবিতে লাগিল। সাত্যকি তাহা জানিতে পারিকা কৃতবন্শীকে 
ঘলিলেন, যতক্ষণ না! আমি এ সংবাদ ক্ষ্ণকে প্রদদান করি, ততক্ষণ তুমি 

অস্ত্রশস্ত্র স্জত হইয়া সসৈন্তে সভা দ্বারে অপেক্ষা কব। 

ইহা বলিয়া সাত্যকি সভামধ্যে পুনঃ প্রবেশ পূর্বক বাস্ুদেবকে ছষ্যোধনাদির 
পাপ-সংকল্প অবগত করাইলেন। পয়ে সভামধ্যে ধৃতবাষ্ট্র ও বিছুরকে সম্বোধন 
কবিয়৷ বলিলেন, পাপাত্মাগণ ধর্শাঠঅর্থ, কাম ও লোভের বশীভূত হইয়! সাধুজন 
বিগহিত কার্য করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু কোন প্রকারে ভাহা সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হয় না। বালকগণ ঘেমন বস্ত্র ঘার! গ্রজলিত অগ্নি নির্ধাপন 

করিতে বাসনা করে, সেইরূপ ছূর্য্যোধনাদি কাম, ক্রোধ ও লোভেব বশীভূত 
হইয়া বানুদেবকে বন্ধন করিতে অভিলাধী হইয়াছে !1 

তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়! মহামতি বিছুব ধৃতরাষ্্কে সম্বোধন কবিয়া 
বলিলেন, হে মহারাজ! আপনার পুক্রগণ কাল প্রেবিত হইয়া এই পুকযশ্রেষ্ঠ 

অনভিভবনীয় ভগবান্ বাক্থদেবকে বলপুর্বন্ষ অভিডব করিয়! নিগ্রহ কবিতে 

উদ্ভত হইয়াছে । পতঙ্গগণ যেমন পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদের 
দ্বশাও সেইরূপ হইবে! জনার্দীন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে ইহাদের সকলকেই 
শমন সদনে প্রেবণ কবিতে পারেন। কিন্তু পুরুযোতম বাস্থদেব কখনই নিন্দিত 
কর্ম কবিবেন না এবং ধর্ন্দ হইতেও পরিভ্রষ্ট হইবেন না। 

, শ্ীকুঞ্চ ধৃতরাই্রকে বলিলেন, হে মহারাজ! শুনিতেছি দূর্যোধন, কর্ণ, 
দুঃশাসন ও শকুনি মন্ত্র করিয়া আমায় আবদ্ধ করত নিগৃহীত করিবে । আমি 

একাকীই ইহীদ্দিগকে নিগৃহীত করিতে পান্নি। কিন্তু আমি কোন প্রকারেই 
পাপজনক নিন্দিত কর্ম করিব ন!। আপনার পুত্রগণই পাগবগণের প্রতি 
দ্বেষ করিয়! তাহাদের অর্থ-লুন্ধ হুইয়া আপনারাই স্বার্থ ত্রষ্ট হইবে। এবং 
আমাকে নিগৃহীত কবিবাব কল্পন! করিয়! যুধিঠিরকেই কৃতকার্ধ্য করিতেছে ! 
আমি এখনই ইহাদিগকে এবং ইহাদের অন্থচবগণকে নিগৃহীত করিয়। পাগুবগণকে 
অর্পণ করিতে পারি; তাহাতে আমাকে পাপভাগীও হতে হয় না। কিন্ত 

আপনার সঙ্িধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও গঠিত কাধ্যে গ্রত্ত হইব না। 
দুর্নীতি-পবায়ণগণ ছৃর্যোধনের ইচ্ছানুসারেই কার্য করুক, আনি” অগেক্ষ| 

করিতেছি । 
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তাহা শুনির! ধতরাপ্র ভর-ব্যাকুল হইয়া বিছন্নকে বলিলেন, বিছন্গ ! 
ছর্যোধনফে লইয়া! আইস, আর একবার চেষ্টা করির! দেখি । হূর্যোধন আনিলে 
ভিনি বলিলেন, ছূর্যোধন | তুমি অতি হৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশক্ন ! কুল- 
পাংগুল মূড়ের ভার ছুরাত্মাদিগের সহিত মিলিত হুইন্স নিতান্ত হুপধর্ধ জনার্দনকে 
নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা! ,করিতেছ ? বালক মেমন চাদ ধরিতে উদ্ভত হুর, 
তুমিও সেইরূপ ইন্জাদি দেবগণের ছরাক্রদ্য ফেশবকে আবদ্ধ করিবার বাষন! 
হরিতেছ ? দেব, মনুষ্য, গন্ধর্র্ষ, জর ও উরগগণ বাহার সংগ্রাম লহ করিতে 
সমর্থ হয় না, তুমি কি মেই কেশবের পরিচয় পাও নাই? বৎস! হস্ত দ্বার 
কখনও বায়ু গ্রহণ কর! যায়না! 

বিছয় নলিলেন, হে হূর্যেযোধন! আমার বাক্য শ্রবণ কর। -সৌডনগর 
ছ্বারে দ্বিবিদনামা! বানরক্লাজ বাহাকে গ্রহণ করিবার জন্ত প্রভূত 
শিলা বর্ষণ পূর্বক আচ্ছাদিত করিয়াও কৃতকার্য হয় নাই। নির্মোচন 
নগয়ে যু সহত্র মহাস্থর ধাহাকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে 
আপনারাই পাঁশবদ্ধ হইয়াছিল; সেই পুরুযোত্তম নারার়পকে বলপুর্ব্বক 
আবদ্ধ করিবার বাসনা কৰিতেছ? প্রাগৃজ্যোতিষ নগরে মরকান্জুর 

দানবগণের সহিত মিলিত হইয়া ধাহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হুয় নাই, 
তুমি সেই নরোত্তম ন্নাবায়ণকে বলপুর্ধ্বক নিগৃহীত করিবার কল্পন! করিরা 
নিজ সর্ধনাশ টানিয়। আনিতেছ! ইনি বাল্যকালে পতন! ও শকুনিকে 
বধ করিয়াছেন। গোরুল রক্ষার্থ গোবর্ধান পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন। 

ইনি অরিষ্ট, ধেছুক, মহাবল চাণুর, অশ্বরাজঃ কংস, জরানন্ধ, বক্র, 

শিগুপাল, বাণ ও অন্তান্ত রাঁজগণকে সমরে সংহার করিয়াছেন। ইনি 

তেজ দ্বাবা বরুণ, অঙ্লি এবং পারিজাত হরণ কালে দেবরাজকে পরাজিত 
করিয়াছেন। ইনি সকলের “কর্তা । "ইহার কেহু কর্তা নাই। ইনি সকল 
পৌরুষের কারণ। নি যাহা ইচ্ছ! করেন, তৎসমুদর় সংসাধন করিতে ইনার 
কোন বদ্ষের আনহীক নাই) তাহা! আপনিই সিদ্ধ হট্রা উঠে। ইনি মহা 
গ্রলয়জলে শররকালে মধুকৈটনকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পরে অক্মাস্তর 
ঠাহুণ পূর্বক, হয়গ্রীবকেও কাল-কবলে নিক্ষেপ কন্গেন। তুমি এই মহাবল 

'পবাক্রাস্ত অনস্তকর্শ! ক্ঞ্চকে অবগত হইতে সমর্থ হও নাই? পতঙ্গ যেমন 

[ ৩৯] 



৩০৩ শ্ীকৃষঃ। ঘারকালীলা ] 
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পাঁবকে পড়িয়া! নিজেই ভন্মসাৎ হয়, তুমিও সেইরূপ বাস্থদেবকে আক্রমণ করিয়া 
সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে! 

শ্রীকষ্* বলিলেন, হে দূর্যোধন | তুমি আমাকে একাকী মনে করিয়া পরাতৃত 
ও রুদ্ধ করিবার বাসনা কবিতেছ, ইহ! তোয়ার ভ্রান্তি] (£গুব, অন্ধক, বৃফি, 
আদিত্য, রুদ্র, বন্থু ও খধিগণ এই সই বিশ্াুছেক ইহা! বলিয়! 
তিনি উচ্চম্বরে হান্ত করিতে জার্িলেন। লী: 

তখন তাহার শবীব হইতে বিহ্যাতেব স্তায় রূপবান্, অগ্নির স্তায় তেজস্থী, 
অন্ুষ্ঠ পরিমিত দেবগণ আবিভূতত হইতে লাগিলেন !_তাহার ললাট হইতে 
ব্রহ্মা, বক্ষঃ হইতে কুদ্র, হস্ত হইতে লোকপালগণ, মুখমণ্ডল হইতে আনল, আদিত্য 
সাধ্য, বসু ও বাধুগণ, অশ্বিনীকুমারঘর়, ইন্দ্র এবং ত্রয়োদশ বিশ্বদেব সমুৎপন্ন 
হইলেন! দক্ষিণ বাহু হইতে ধনুদ্ধব ধনঞ্রয়, বাম বাহু হইতে হলধর বলরাম এবং 
পৃষ্ঠ হইতে ভীম, যুধিষ্টিব, নকুল, সহদেব ও প্ররদ্যন়্ প্রভৃতি অন্ধক ও বৃষ্িগণ 
উদ্তায়ুধ হইয়া আবিভূ্ত হইলেন। শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, শাঙগ? লাঙ্গল ও 
নন্দক এই সকল মহাস্ত্র সমুগ্ত হইয়া তাহার বাহু সমূহে দেদীপ্যমান্ হইতে 
লাগিল। তাহার নেত্র, নাসিকা, কর্ণহইতে সধূম অতি ভীষণ হুতাশন শিখা 
আবিভূর্ত হইল! এবং লোমকৃপ সমূহ হইতে স্্ধ্য কিরণের স্তায় কিরণ লকল 
নিঃস্ত হইতে লাগিল। 

ভগবান্ বাস্থুদেব, ভীম্ম, দ্রোণ, বিছুর, সঞ্জয় ও খধিগণকে দিব্য চক্ষু 

প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারা ভিন্ন সভাস্থ সমুদয় তৃপাল মহাত্মা, কেশবেব 

ভীষণ মৃষ্তি নিরীক্ষণ কবিয়া 'তর-ব্যারুবচিত্তে নেত্র নিমীলিত করিব! 

সভাতলে বাস্থদেবের সেই সর্ব-লোকাতীত, অত্যাশ্চ্ধ্য ব্যাপাক্গ অবলোকন 

করিয়! দেব ছম্মৃতি সকল নিনাদিত ও পুষ্প-ৃষ্টি হইতে লাগিল 11 
রাজা ধৃতবাষ্ট্র, সঞ্জয়াদির নিকট ক্কফেব সেই বিশ্বরূপ দর্শনে সভায় মহা" 

ভীতির ভাব অবগত হইয়। বলিলেন, হে পুগুরীকাক্ষ | €্হ বাদবশ্রেষ্ঠ! তুমি 
সকল জগতেব হিতকাবী। অতএব প্রসন্ন হুইয়৷ - আঁমাকে চক্ষু প্রদান 
কব। আমি 'তদ্থার৷ তোমাকে দর্শন কবিতে অভিলাষ কবি ; অন্তকে 

দেখিবার ইচ্ছা আমাব নাই। তোমাকে দর্শন কর! হইঠৈন-ড্াহা "খন - 

ভিবোহিত হয়। 



শ্ীকূঘেরব বিশ্বরূপ 

নস ডি 
০
 

৪
 





[ দ্বারকালীল। ] কষ্জেব দৌত্য। ৩০৭ 
ব্য বি ২ সইাচ এছ, ৬ ৩ অই রহ যা অই জজ অপি ২08 সত এনএ চি এন (চি 

শ্রীরুষঃ বলিলেন, হে কুরুনন্দন ! আপনি অন্ত কর্তৃক অদৃশ্তমান নেত্রদ্বয় 
লাভ করুন। | 

ববলাভের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ! ধৃতরাষ্্ কৃষ্ণের বিশ্ববপ সন্র্শন অন্য দিব্যচক্ষু 
লাভ করিলেন। বাজা ও খাধিগণ তাহাকে দিব্যনয়নে দর্শন করিয়া অত্যন্ত 

বিন্ময়াবিষ্ট হইয়া তাহার স্তব কবিতে লাগিলেন। পৃথিবী বিচলিত ও সাগর 
সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল! তৃপতিগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন! 

অনস্তর বান্ুদেব স্তীকস মুক্তি ও সেই বিচিত্র অস্ভুত সমৃদ্ধি উপসংহার পূর্বক 
খধিগণেব অনুক্ঞা লাভ কবিয়! সাত্যকি ও হাদ্দিক্যেব হস্ত ধারণ কবত সভামণ্ডপ 
হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে নাবদাদি খধিগণ তৎক্ষণাৎ অন্তহিত 
হইলেন। তাহাতে সভায় এক অদ্ভুত কোলাহল উখিত হইল ! 

শ্রীরুষ্জ সভা হইতে প্রস্থান কবিলে বজগণও তাঁহার অন্থগমন করিতে 

লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে গ্রাহ্থ না কবিয়৷ রথাবোহণ পুর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র, 

ভীন্ম, প্রোণ, বিহবব, বাহিলক ও ক্কপাচাধ্যকে বলিলেন, হে মহাহুভাবগণ ! 
আজি কৌবব সভায় যে যে ঘটন]| ঘটিয়াছে, ছুবাত্ম৷ ছুর্যোধন রোধ বশত; 

যে প্রকাব অশিষ্টের হ্যায় সমুখিত হইয়াছিল এবং বাজ! ধতরাষ্র আপনার 

কর্তৃত্ব নাই বলিয়! যে প্রকাব পৰিচয় প্রদান কবিলেন, আপনারা তৎসমুদরয়ই 
প্রত্যক্ষ করিলেন। এক্ষণে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া! আমি মহারাজ 

যুধিষ্টিবেব নিকট গমন কন্সিতেছি। ইহা বলিয়া তিনি প্রন্থানোদ্ধত হইলে 
ভীন্ম, দ্রোণ, রুপ, বিছুব, ঘৃতবাস্্, বাহিলক, অশ্বথামা, বিকর্ণ 'ও যুযুৎস্থ প্রভৃতি 

তাহার অন্ুগমন করিলেন। 

-(০) 



শ্গাম্প্ভ্ভ স্লম্ষশ্ | 

প্রীকধ। কৌরব সভ। হুইতে বহির্গত হইস্া আপন রথে কর্ণকে তুলিয়! লইয়া 
গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে কর্ণকে বলিলেন যে, তুমি কুস্তীর কানীন 
পুর । ধর্ম্ান্ীসাবে তুমি কুস্তীর স্বামী পাওুর পুর । অতএব তুমি পাণবগণের 

অগ্রজ । তুমি পাওবগণের সহিত যোগদান কৰিলে তীহারা, আমি ও সাত্যকি 
প্রভৃতি তোমারই অন্বর্তী হইব। তুমি রাজা হইবে। অভিমন্ধ্যাদি সমুদয় 
পাঁগুব সম্তান তোমার আজ্ঞান্বর্তী হইবে, ইত্যাদি । 

কর্ণ, কৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রস্থান করিলে পর বাশ্দেব বিছুর 

গৃহে কুস্তীব নিকট উপস্থিত হুইয়া, সন্ধি হইল ন! বলিয়। জানাইলেন। তাহা 
শুনিয়! তিনি আনন্দিতা হইয়া! যুদ্ধায়োজনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন । 

অনন্তব ' বাস্থদেব যথা সময়ে মত্গ্ত নগরে পাণগুবগণের নিকট সমুপস্থিত হ্ইয়? 
সভা সমুদ্র বিবরণ, তাহাকে বন্ধনোস্তোগ প্রভৃতি বৃত্তাত্ত জানাইক্সা সন্ধি 

হইল 'না বলিয়৷ গুকাশ 'করিলে মহারাজ যুধিঠির কৃষ্ণের অভিমতানুসারে সৈম্ 
সঙ্জার আদেশ দিলেন। এবং কৃষ্ণের নির্দেশাহুসারে ধৃষ্টহ্ন পাওবপক্ষের 

সেনাপতি হুইলেন। 
তদনস্তর, সেনাপতি, পাগুবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ সহিত যোদ্ধ'গণকে লইয়া 

কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন । 
কুরুগণের সেনাপতি হইলেন পিতামহ ভীন্ম। কুরু সৈম্তগণও কুরুক্ষেত্ে 

উপস্থিত হুইয়! ব্যুহ বচন! কন্িতে লাগিল । 

সৈম্তগণের সহিত উভয় পক্ষেরই শকট, আপপ, বেশাধপ, যান, বাহন, 
কোব, যস্ত্র,র আনুধ, শত শত স্থুনিপুণ শিল্পী, সর্বোপকরৎ সম্পন্ন শান্ত 
বিশারদ অস্ত্-চিকিৎসক ও চিকিৎসকগণ, পর্বতোপম ধুনকটূর্ণ, তৃশ, 
তূষ, অঙ্গাররাশি, অপরিমিত মধু, স্বত ও উদক প্রস্ৃৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেবিত 



1 ারকালীলী! ] ভাবত সমব। ৩০৯ 

হইল। ইল এ রিবাধ, সৈন্ত সমাবেশ, ব্যুহরচনা' প্রস্ৃতি কার্য সত্বর সম্পাদিত 
হইতে লাগিল। 

উভয় দলের সৈষ্ঠ' সমাবিষ্ট হইলে তগবান্ ব্যাসদেব খৃতগান্ট্রেরে নিকট 
আবিভূর্তি হইয়া তীহাকে এই যুদ্ধ নিবারণ করিতে বলিয়া বলিলেন, 
"ছে মহারাজ! তুমি ইচ্ছা-করিলে এ'যুদ্ধ নিবান্পণ' করিতে পার। যুদ্ধ না 
হইলেই কৌরবগণের মঙ্গল। নতুবা কৌরবগণ সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে ।” 

ধতরাষ্ট্র বলিলেন, ভগবন্! দৈধই বলবান্ঃ যাহা হইবার তাহাই হইঘে। 
তাহা! রোধ করিবার আমার সাধ্য নাই। 

ব্রিকালজ্ঞ ভগবান্ ব্যাঁসদেব বলিলেন, রাজন! তোমার পুত্রগণের আস 
কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহান্গা বুদ্ধক্ষেত্রে একত্র হইয়া বিনষ্ট হইবে। পুত্র 
বিয়োগজনিত শোকে আকুল হুইও না। যদি তুমি তাহাদিগের যুদ্ধ দেখিতে 
চাও, তবে আমি তোমায় চস্ষ প্রদান করিতেছি, তুমি স্বচক্ষেই রণক্ষেত্র 
প্রত্যক্ষ কর | 

ধৃতরাষ্র বলিলেন, হে তপোধন! আমি জ্ঞাতি বধ ' সনার্শন করিতে ইচ্ছা 
করি না। আপনার তেজোপ্রভাবে আন্োপাস্ত এই যুদ্ধ বৃতাস্ত শ্রবণ 
করিব। 

ব্যাসদেব বলিলেন, আমি সঞ্জ়কে বর প্রর্দান করিতেছি । সঞ্জয় তোমার 
নিকট যুদ্ধ বৃত্তান্ত অবিকল বর্দি করিবেন। ইনি দিবারাক্র--সফল সময়েই 
কি প্রকাশ, কি অগ্রকাশ, সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন । এমন কি অন্টে 

মনে মনে যাহা কল্পনা করিবে, ইনি তাহাও অবগত ছইঘেন। ইহায় শরীরে 
অস্ত্র ্ পর্শ হুইবৈ না'এবং' ইনি 'পরিশ্রমেও কদীচ ক্লাস্ত হইবেন না। একমাত্র 
সঞ্জয়ই বুদ্ধ হইতে বিমুক্ত হুইয়! জীবিত থাঁকিবেন। তুমি শৌকাকুল হইও না। 
ইহাদের অদৃষ্টে এইরূপ নির্দি্ই আছে। তুমি ইহা'নিরাকরণ করিতে পারিবে 
না। যেস্থানে ধর্ম সেই স্থানেই জয়! 

ইহা বলিয়া তিনি ছনিমিত্তের উল্লেখ করিয়া অনৃষ্ত হইলেন । 
যথা সমরে বুদ্ধ বাধিয়! উঠিল। ধতরাষ্ট্র -সঞ্জয়কে যুদ্ধ বিবরণ ব্ণন করিতে 

»আীজ্ঞ। করিলে সঞ্জয় বলিলেন, পিতামহ তীন্ম ধরাশায়ী হুইয়াছেন। 
তাহ! শুনিয়া ধৃতরা্র অত্যন্ত কিয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বল কি? 



৩১৩ প্রীকুষ্ণ। [ স্বারকালীলা ] 

ধাহার তুল্য মহারথী আর নাই, যিনি মুহুর্তে সহজ সহশ্র সৈন্ত নাশ করিতে 
পাবেন, তিনি দেহত্যাগ কবিলেন, ইহা! বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। 

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাঙ্জ! আমি প্রত্যক্ষ ও যোগবলে তুর, মাতঙ্গ ও 
অমিততেজা ভূপতিগণের যাহা কিছু দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন; শোকে 
অরীব হইবেন না। এক্ষণে যেরূপ ঘটিতেছে তাহা পূর্বেই দর্শন করিয়াছি । 
অতএব ধাহার প্রসাদে আমি দিবাজ্ঞান, অতীব্রিয় দৃষ্টি, দুরশ্রবণ, পরচিত্ত 
বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট আকাশ গতি, শান্ত্র বহিষ্কত ব্যক্তিদিগের কাবণ জ্ঞান, অতীত ও 
অনাগত বৃত্বাস্তেব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি ঃ এবং বে মহাত্মার বব প্রভাবে 

আমি অস্ত্র সমূহের অস্পৃশ্য হইয়াছি;) এক্ষণে আপনার পিতা সেই ধীমান্ 
পবাশর-নন্দনকে নমস্কার করিয়া ভরতগণেব লোমহর্ষণ বিচিত্র যুদ্ধ সবিষ্তারে 

বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। 

ইহা বলিয়া সঞ্জয় বলিলেন, মহাবীর অর্জুন, সাবর্থী ভগবান্ বাস্থদেব 
পবিচালিত রথে আবোহণ কবিয়া যুদ্ধস্থলের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন । 
ুদ্ধস্থলের মধ্যগ্থলে রথ বাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অজ্জুন! হূর্যোধনের সৈম্তগণ 
সমবোগ্ত। এক্ষণে সমব-বিজয়িনী হর্গার স্তব কর। তীহার কৃপায় তুমি 
যুদ্ধে জয়লাভ কবিবে। 

তাহ! শুনিয়া অজ্জুন রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মৃত্তিকায় জান্থু পাতিয়া 
বসিয়৷ ছুর্গাব ত্যৰ কবিতে লাগিলেন। স্তবে জস্তপ্ট হইয়া সর্বশক্তি বিধারিনী 
সর্বশক্তি স্বরূপিনী মহামায়৷ বাসুদেবের সমক্ষে .অস্তবীক্ষে আবিভূর্ত হইয়া 
বলিলেন, হে বীর! তুমি অত্যন্প কাল মধ্যেই শত্রু জয় করিবে। তুমি নর, 
নারায়ণ তোমার সহায়) সুতরাং তোমায় পরাজয় করিবার সাধ্য কাহার ? 

ইহা! বলিন্বাই তিনি অস্তহিত হইলেন। 
অর্জুন বর লাভে আনন্দিত হুইয়৷ রথে আল্বোহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খধবনি 

কবিলেন। অজ্জুনও তীহাব শঙ্খধ্বনির সহিত আপন শব্খ-নিনাদ মিশাইলে 
রণস্থল কম্পিত হইয়া উঠিল! 

শপ 5 লালা 



1 খারকালীল! 1 ভাবত সময় । ৩১১ 

বিষাদযোগ । 

ঘৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! কৌরব ও পাওব্গণ সমরাভিলাষে ধর্ণক্ষেত্র 

কুরুক্ষেত্র সমবেত হইয়৷ কি'কবিয়াছিল? 
সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ ! রাজ! হুর্য্যোধন পাগুব সৈম্তগণের বৃহ দর্শন করিয়! 

ভ্রোণাচাধ্য সমীপে গমন পূর্বক বলিলেন, আচার্য্য ! এ দেখুন আপনার শিষ্য 
ধীমান্ ধৃষ্টহ্যয় পাওবসেন! ব্যৃহিত করিয়াছে । যুযুধান, বিরাট, মহারথ ক্রুপদ, 
ঘুইকেতু, চেকিতান্, বীর্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিত, কুন্তিভোজ, নবোত্বম শৈব্য, 

বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর উত্তমৌজা, অভিমন্থ্য ও মহারথ দ্রৌপদীব পঞ্চ পু, 
এই সকল শৌধ্যশালী মহাঁবথ ভীমার্জুনেব সমকক্ষ মহাধনুদ্ধব বীরপুক্ষ 
এ ব্যুহবদ্ধ দৈ্ঠমধ্যে সঙ্গিবিষ্ট আছেন। আমাদেব যে সকল প্রধান সেনানায়ক 
আছেন, তীাহাদেব মধ্যে আপনি, ভীন্ম, কর্ণ, কপ, অশ্বখামা, বিকর্ণ, সোমাত্ 
পুর্প ভূবিশ্রবা, জর়দ্রথ ও অন্তান্ত অস্ত্র শস্ত্র সম্পন্ন যুদ্ধ বিশারদ বীরগণ আমার 

নিমিত প্রাণদানে প্রস্তুত আছেন | আমাদের এই ভীম্ম নিয়ন্ত্রিত সৈম্ত অসংখ্য । 
ভীম বক্ষিত পাওবসেনা পবিমিত। এক্ষণে আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগান্গ- 

সারে সমুদ্র ব্যহ দ্বারে অবস্থান পূর্বক পিতামহ ভীক্মকে রক্ষা করুন। 
প্রতাপবান্ ভীম্ম রাজা! হুর্য্যোধনের আনন্দ-বর্ধনার্থ সিংহনাদ সহকারে 

উচ্চৈঃস্ববে শঙ্খধবনি করিলেন। পরক্ষণেই শঙ্খ, ভেবী, পণব, আনক ও গোমুখ 
ভূতি বাছ সমূহ ৫ঘাব রবে বাঙ্িয়া উঠিল। 
এ দিকে কৃষ্ণ ও অর্জুন শ্বেতাস্বযুক্ত রথে আরূঢ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্ঠ 

অঞ্জন দেবদত্ত শঙ্খ বাদন করিলে, ভীম, যুধিষ্তিব, নকুল, সহদেব, কাশিবাজ, 
শিখণ্ী, ধৃষ্টহ্ায়, বিরাট, সাত্যকি, ক্রুপদ, ভ্রৌপদেয়গণ এবং অভিমন্থ্য পৃথক 

পৃথক শঙ্খধবনি করিলেন। সেই তুমুল শব্ধ ভূমণ্ডল ও নভোমগুল প্রতিধবনিত 
কবিয়া ধার্তরাষরণণের হৃদয় বিদীর্ঘ করিল! 
,* হে. রাজন! অনন্তর ধনঞ্জয় এই সমারৰ যুদ্ধে ধার্তরাষ্ঈগণকে যথাযোগ্য 
রূপে অবস্থিত দেখিয়া নিজ শরামন উত্তোলন পূর্বক বাস্থদেবকে কহিলেন, 



৩১২ কক [ হারফালীলা ] 
রই টির এ 

অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যে রখ স্থাপন কর। ছূর্ব্দধি হর্য্যোধনেক্স প্রিয়াচরণ 

বাসনায় যে সকল ব্যক্তি আ্বাধীমন” করিয়াছেন, তীহাদের মধ্যে কাহার! যুদ্ধ 
কফবিবেন, আমাকে কাহাদিগের সহিত. যুদ্ধ করিতে হইযে এবং কে কে যুদ্ধার্থী 
হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহাদিগকে নিবীক্ষণ করিব। 

তাহা নিয়! বাস্থদেব উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করিম! বলিলেন, 
হে পার্থ! এঁভীন্স, প্রোণ প্রতৃতি যোদ্ধা! ও কোৌরবগণ সমবেত হইয়াছেন, 
অবলোকন কর। 
ধনঞ্জয় উভয় সেনার মধ্যে আপন পিসৃব্য, প্রিতায়হ+ আচার্য, 'মাতুল, ভ্রাতা, 

পুত্র, পৌত্র, শ্বগুর ও মিত্রগণ কাবস্থান করিতেছেন €দখিয়! -করুণার্ধ ও বিঃ 

হইয়! বাস্থদেবকে বলিলেন, হে মধুহ্দন! এই সমম্ত 'আত্মীয়গণ যুদ্ধার্থা 
হইয়া আগমন - করিয়াছেন দেখিয়া! "আমার শরীর .অবসম্প, কম্পিত ও 
রোমাঞ্চিত, আমার মুখ উফ ও গাণীব-হুন্বত্খলিত এবং আমার সমুদয় 

ত্বক দ্ধ হইতেছে! আমার আর'উপবেশন করিবার সামর্থা নাই। আমার 
চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইতেছে; আমি যেন কেবল ছনিমিত্তই ধর্শন করিতেছি! এই 
সমস্ত আতম্মীরকে বধ করা শ্রেরস্কর বোধ হইতেছে না। হেকষ্চ! আমি 
আর জর, রাজ্য বা সুখের আকাঙক্ষা করি না। বীহাদিগের নিমিত্ত রাজ্য 
তোগ-ও সুখের কামনা করিতে হক্ক, সেই 'জাচার্য, পিতাগুক্র গ্রভৃতি সকলেই 
এই যুদ্ধে জীবন ও ধন পন্িত্যাগে র্লৃতসংকল্প হুইয়া অবস্থান করিতেছেন। 
অতএব আমাদিগের আর নাল্য, ধন ও জীবনে প্রয্নোজন কি? ইহারা 
আমাদিগকে বিনাশ করিলেও আমি ইহাদ্নিগকে বিনাঁশ করিতে ইচ্ছা করি না। 

ধার্তরাষ্্গণকে নিধন করিলে আমাদিগের 'কি শ্রীতি লাত হইবে? এই 
আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে *আমাদিগকে গাপভাগীই হইতে হুইবে। 
অতএব আমাঘের বান্ধব ধার্ধরাস্্রগণকে নিধন,করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। 
হেমাধব! আত্মীয়দিগকে বিনাশ ক্রিরা আমরা কি জুখী হইব? ইহাদিগের 
চিত লোভ সবার! . অভিভূত . হুইয়াছে. বলগিরাই ইহারা. কুলক্য় জনিত দোষ ও 
মি্রত্রোহ জনিত পাতক দেখিতে পাইজেছে না । . কিন্ত আমর] কুলক্ষয় জনিত 

দোষ দর্শন করিয়াও কি,নিমিতত এই পাপবুদ্ধি- হইতে নিবৃত হইব না? 
কুলক্ষর হুইলে সনাতন ,কুলধর্্ম ব্লিষ্ট-হয়। কুলয়র্্ম বিনষ্ট হইলে সমস্ত কুল 
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অধর্ত্দে পবিপূর্ণ হইয়া উঠে। কুপ অবন্মপূর্ণ হ্ঠলে কুলম্্বীগণ ব্যভিচাব দোষে 
দুষিত হয়। কুলন্ত্রীগণ দুষিত হইলে বণ-সম্কব সমুৎপর হয়। এবং বর্ণ-সম্কর 
কুল ও কুল-নাশকগণকে নিবয়গামী কবে । কাবণ, সেই ধঙ্মহীন কুলে পিগু 

তর্পণাদি ক্রিয়! বিলুপ্ত হওয়ায়, পিতৃ পিতামহ সদগতি প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, 
বরং ক্রমশঃ নবকে পতিত হইতে থাকেন। কুলনাশক ব্যক্তিগণেব বর্ণ-সাঙ্কর্যেব 

হেতুভূত এই সমস্ত দোষে জাতি, ধন্্ ও সনাতন কুলধর্মন নষ্ট হয়। শুনিক্াছি 
কুলধর্্ম নষ্ট হইলে মন্ুব্যগণকে চিবকাল নবকে বাস কবিতে হয়। হায়! হাক! 

কি ছুর্দৈব। আমি এই মহাপাপ|হুষ্ঠান জন্তই এত উদ্যম ও অধ্যবসায়শীল হই- 
্লাছি? আমি প্রতিকাব-পরান্থুখ ও শন্ত্রহীন হইলে যদি বাজান্থখলা'ভাশ।র় স্বজন 

বিনাশে সমুগ্ধত ধার্তবাষ্্রগণ আমাকে বিনাশ কবে, তবে তাহাও শ্রেরস্কব ৷ 

ভে মহাবাপ্ন। ধনঞ্য় এইরূপ কহিযা শব ও শবাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক 

বিষগমনে বথে উপবেশন কবিযা রহ্কিলেন। 

তাহা দেখিয়া বানুদেব বলিলেন, অর্জুন! এই বিষম সমযে কি নিমিত্ত 
তে।মাব এই অনাধ্যজনোচিত স্বর্গপ্রতিরোধক অকীন্তিকৰ মোহ উপস্থিত 

হইল? তুমি র্লীবতা বা কাঁপুকষত1 অবলম্বন কবিও না; ইহা তোমাব উপযুক্ত 
নতে। হে পবন্তপ। অতি তুচ্ছ হৃদয় দৌর্বল্য দুবীভূত কবিয়া উত্থিত হও । 

অক্ধুন বলিলেন, হে ভগবন্ আমি কি প্রকাবে পুজনীয় তীম্ম ও দ্রোণের 
সহিত শবজাল্ দ্বাবা যুদ্ধ কবিব? মহানুভাব গুরুজনদিগকে বধ না কবিয় 

যদি ইহলোকে ভিক্ষার ভোজন কবিতে হয্স, তাহা ও শ্রেয়ঃ। কিন্তু ইহাদিগকে 

বধ কবিলে ইহকালেই রুধিব, অর্থ ও কাম উপভোগ কবিতে হইবে! ফলতঃ 

এই যুদ্ধে জয় পবাজয়েব মধ্যে কোন্টীর গোৌবব 'অধিক তাহাও বুঝিতে পারি- 
তেছি না। কেননা, যাহা্দিগকে বিনাশ কবিয্না আমবা স্বরং জীবিত থাকিতে 

ইচ্ছা কবি না, সেই ধার্ভবাষ্ঈগণই সম্মূধে উপস্থিত। কাতবত। ও অবশ্রস্তাবী 

কুলক্ষয় জনিত দোষে আমাব স্বাভাবিক শোধ্যাদদি অভিভূত ও চিত্ত ধর্মাস্ধ 

হইয়।ছে। এই নিমিত্ত তোমায় জিজ্ঞাসা কবিতেছি, মাহা আমাব পক্ষে শ্রেয়স্কর 
হয়, বল) আমি তোমাব শিষ্য, তোমাৰ শবণাপন হুইযাছি ; আমায় উপদেশ 

পাঁও। * ভূমগুলে অকণ্টক স্ুসমুদ্ধ বাজ্য ও স্ুবগণেব আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও 
আমাব ইন্দ্রিয়গণ এই শোকে পথিশুফ হইবে । আমি এমন কিছুই দেখিতেছি 

| ৪* ] 
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না যাহাতে শোকাপনোদন হুঈতে পাবে। অতএব আমি দ্ধ করিব মা। 
শক্রতাপন গুড়াফেশ হৃধীফেশের সম্মুখে এইবপ বলিয়া অঞ্জুন নীরব হইলেন। 

তখন সহান্ত আস্তে হৃধীকেশ উভয় সেনাব মধ্যবর্তী বিষ্নবদন অঙ্জুনকে 

কহিলেন, হে অঙ্জুন | তামার মুখ হইতে পণ্ডিতেব হ্ঠায় বাক্য সকল বিনির্গত 

হইতেছে; কিন্তু তুমি অশোচা বন্ধুগণের নিমিত্ত শোক করিয়! মূর্খত৷ প্রদর্শন 
করিতেছ! পণ্ডিতগণ, কি জীবিত, কি মুত, কাহাবই জন্ত অনুশোচনা 

কবেন না। পূর্ব্বে আমি, তুমি ও এই ভূপালগণ, সকঞ্পেই বিদ্তমান্ ছিলাম 
এবং পবেও বর্তমান থাকিব। দেহ যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়; 

জীবাম্মাও তদ্রুপ দেহান্তব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধীর ব্যক্তি তদ্দিষয়ে মুগ্ধ 

হন না। বিষরেব সহিত ইক্দ্িষগণেব যে সম্বন্ধ, তাহাই শীতোষ ও সুখদুঃখের 

কাবণ। সে সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন, কখন বিনষ্ট হয়। অতএব তুমি এই অনিত্য 
সম্বন্ধ সকল সহা কব। এই সম্বন্ধ সকল যাহাকে ব্যথিত করিতে পাবে না, 

সেই সমস্তথুখহঃখ ধীর পুকষ মোক্ষ লাভেব যোগ্য । যাহা কখন ছিল না, 
তাহা কখন হয় না; এবং যাহা বিগ্তামান্ আছে, তাহারও কখন অভাব হয় না। 

তত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ভাব ও অভাবের এইবপ নির্ণয় করিয়াছেন। যিনি এই 
দেহাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন তাহাব বিনাশ নাই। কোন বাক্তি সেই 
অব্যয় পুকষকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। তত্বদর্শী পণ্তিতগণ বলিয়াছেন, 
শবীব অনিত্য ; কিন্তু শরীবী জীবাত্ব৷ নিতাঃ অবিনাশী ও অপ্রমেয়। অতএব 
তুমি যুদ্ধ কব। 

যিনি মনে করেন এই জীবাস্ত্া অন্তাকে বিনাশ কবে" এবং অন্তে জীবাত্মাকে 
বিনাশ করে, তহাব! উভয়েই 'আত্মানভিজ্ঞ। কেননা, জীবায্বা কাহাকেও 

বিনাশ কবেন না, এবং জীবায্মাকেও কেহ বিনাশ করিতে পাবে না। ইহাব 
জন্ম মৃত্যু নাই। ইনি পুনঃপুনঃ উৎপর বা বদ্ধিত হন না। ইনি অজ, নিতা, 

শাশ্বত ও পুরাণ। শবীব বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হন না। যে পুকষ ইহাকে 

অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়! জানেন, তিনি কি জন্য এবং কিরূপেই 
বা কাহাকে বধ র্লুবিবেন? স্বয়ং উত্যত হইয়া কেন এবং কাহাকেই বা হনন 
করাইবেন ? যেমন মন্ুম্ম জীর্ণ বস্ত্র পবিত্যাগ কবিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে ১ 
সেইরূপ দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করত নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। 
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অস্ত্র লমূহ ইহাকে ছেদন, অগ্নি দগ্ধ, জল দ্রব বা বযু শোষণ কবিতে পাবে না । 
ইনি নিতা, সর্বব্যাপী, স্থিব অচগ ও অনাদি; অতএব ইনি অচ্ছেস্ত, অদাহা, 

অক্রেগ্ক ও অশোধ্য। ইনি চক্ষুরদিব 'অগোচব, মনেব অবিষয়, কর্মেক্িয়ের 
অগ্রাহ্থ বা অগ্রহনীয়। অতএব তুমি আস্মার এই প্রকার স্ববপ অবগত হইয়া 
শোক পবিত্যাগ কর।" 

যদি জীবাস্মা নিত্য জন্ম-গ্রহণ কবেন ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন বলিয়! 
তাহাকে জত ও মৃত বোধ কর, তাহা হইলেও তোমাব শোক কর! কর্তব্য 

নহে। কেননা, জাত ব্যক্তির মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্থন্তাবী 'ও 
অপরিহাধ্য। অতএব ঈদৃশ বিষয়ে তোমার শোকাকুল হওয়! উচিত নহে। 

ভূত সকল উৎপত্তির পূর্বের অব্যস্ত ছিল) ধ্বংস সময়েও অব্যক্ত হইয়া থাকে। 
কেবল জন্ম-মবণেব মধ্যবত্তী সময়ে প্রকাশিত হয়। অতএব কিসের জন্ত শোক ? 

কেহ এই জীবাত্মাকে বিস্ময়ের সহিত দর্শন, বর্ণন বা শ্রবণ কবেন?) কেহ 

শ্রবণ কবিয়াও বুঝিতে পারেন না। জীবাস্মা সর্বদা সকলেব দেহে অবধ্যরূপে 
অবস্থান কবেন। সুতবাং কোন প্রাণীব জন্তই শেক কবা উচিত নহে। 

আবও, তুমি ম্বধর্টের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলে তোমাব এ প্রকার দুর্বলতা 
সহজেই দৃবীভূত হইবে । যেহেতু ধর্ম্সুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়েব শ্রেযস্কব আর 
কিছুই নাই; যে সকল ক্ষত্রিয়, যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত, উন্মুক্ত স্বর্গাব স্বরূপ 
ঈদৃশ ঘুদ্ধলাঁভ কবে, তাহারাই সুখী । যদি তুমি এই ধর্্দুদ্ধ না কব তাহা 
হইলে স্বধন্্ম ও কীন্তি হইতে পবিভ্রষ্ট ও পাপভাগী হইবে। লেকে চ্বকাল 
তোমার অকীন্তি কীর্তন কবিবে। গুণবান্ শক্তিশালী বাক্তির অকীর্তি, নবণ 
অপেক্ষাও অধিকতব হছুঃসহ। যেসকল মহারথ তোমাকে বহুমান বশিয়। 

থাকেন, তাহাদিগেব নিকট তোমার গৌরব থাকিবে নাঃ তাভাবা মনে 

কবিবেন তুমি ভয় প্রযুক্ত সমরে পবান্দুখ হুইয়াছ। তাহাবা তোমায় কন 
অকথ্য কথা বলিবেন ; এবং তোমাব কার্ধোর নিন্দা কবিবেন ) ইহা অপেক্গা 

অধিকতব হুঃখ আব কি. আছে? জমবে বিনষ্ট হইলে শ্বর্গ-প্রাপ্ধ হইবে, 
জয়লাভ কবিলে পৃথিবী ভোগ কবিবে ; অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত কতনিশ্চয ভইরা 
উিত হও, স্থখ দুঃখ, লাভালা ও জয় পবাজয় তুলা জ্ঞান করিয়া পুদ্ধে এব 

হও, তাহা! হইলে পাপভাগী হইতে হইবে লা! । 



৩১৬ শ্রীকমঃ। [ দ্বাবকালীলা ] 
আগ ক স জ্াঙ হ্যা 

হেপার্থ। যে জ্ঞান দ্বাবা 'মাম্মতৰ সন্যক্ গ্রকাশিত হয়, তাহা তোমাৰ 

নিকট কীর্ভন কবিলাম। এক্ষণে কম্মাযোগ বিষায়নী বুদ্ধ অবগত হও ) 

এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তুমি কম্মন্ধপ বন্ধন হতে বিদুক্ত হইবে। কর্্মযোগের 
অনুষ্ঠঠন বিফল হয় না; তাহাতে প্রত্যবাগ্স বা পপও নাই! বরং তাহা 

অল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহভ্ভয় হইতে পবিত্রণ কবে। এই নিম 

কর্্মযোগ একমাত্র সংশর-বহিত বুদ্ধিই জন্ম।ইয়। থাকে। কিন্ত সকাম 
কন্্মযো গিগণেব বুদ্ধি বহু শাখবিশিষ্ হয়; ও অনস্তরূপ ধ|বণ কবে। যাহার! 

আপাতঃমনে হব শ্রবণমনোবম ব।ক্যে অন্তুবন্ত, বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই 

তাহাদেব প্রীতিকব। যাহাবা স্বর্গা্দি ফলসাধনকর্শ ভিন্ন অন্ত কিছুই শ্বীকাব 
করে ন!, যাহাবা কামনাপবায়ণ % স্ব্গীই তাহদেৰ পবম পুকবার্থ, জন্ম, কর্ম 

ও ফলপ্রদ ; ভোগ ও এশ্বন্য লাভের সাধনাভূত ; ন|ন।বিধ ক্রিয়াপ্রক।শক বাক্যে 

যহাদেব চিত্র অপন্থত ভঈযাছে , এবং যাহাবা ভোগ ও এশ্বর্ষেে একান্ত সংসক্ত ; 

সেই বিবেকগান মুঢ ব্যক্তিদিগেব ব্যাসায়াত্মিকা বুদ্ধি, সমাধি অর্থাৎ সর্বত্যাগ 
পুর্ববক বসস[গব ভগবানে সর্ধপ্রকারে চিত্ত সন্নিবেশ কৰত, তাহাতে তন্মঘতানন্দ 

লাভেব ন্থুখোতকর্ষ উপলব্ধি কবিতে পাবে না । বেদ সকল সকাম ব্যক্তিদিগেব 
কর্মফল প্রতিপাদক। অতএব তুমি শীতোষ্। ও সুখছ্ুঃখাদি ছন্দ্সহিষুঃ 

ধৈর্যযশ।লী, যোগক্ষেম রহিত ও 'অপ্রমাদী হইয়া নিফাম হও। যেমন কৃপ, 

বাগী, তড়াগ প্রন্থতি জলাশয়ে যে সকল প্রয়েজন সিদ্ধ হয়, একমাত্র মহাতহ্রদে 

সেই সকল গ্রযে(জন সম্পন্ন হুইদা থাকে । সেইবৰপ সমুদয় বেদে যে সকল 
কশ্শফল বণিত আছে, সংশয়-রহিত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্রন্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ একমাত্র ব্রহ্মেই 
তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কর্ম্েই তোমাব অধিকাব ; কর্মফলে তোমাৰ 

কামনা যেন নাহয়। কর্মফল যেন তোমাব প্রবৃত্তিব হেতু না হয় এবং কন্ 

পবিত্যাগেও তোমাব বাসন! না জন্মে। তুমি আসক্তি পবিত্যাগ পূর্বক একান্ত 
ঈশ্বব-পরায়ণ হইয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়কেই তুল্যজ্ঞান কবত কর্ম সকল 
অনুষ্ঠান কর। পণ্ডিতের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ের তুল্যজ্ঞানকেই যোগ 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। সংশয়-রহিত-বুদ্ধি দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কর্মযোগনই শ্রেষ্ঠ । 
সকাম কর্্দ সমুদয় অতিশয় অপরৃণ্ট ; অতএব তুমি নি্ষাম হয়৷ কর্ম কর। 
সকাম ব্যক্তিবা অতি কৃপণ ব! দীন। ধাহার কর্মষোগ বিষয়িনী বুদ্ধি উপস্থিত 



[ ্বাধকালীল! ] ভাবত সমর । ৬১৭ 

হয়, তিনি ইহ্জন্মেই পবমেশ্বর প্রসাদে স্থুকৃত ছৃষ্কৃত উভয়ই পবিত্যাগ কবেন। 

অতএব কশ্্বযোগের নিমিত্ত ঘত্ব কর। ঈশ্ববারাধন! দ্বারা, বন্ধন-হেতু কর্ম 
সকলের মোক্ষ-সাধনত।-সম্পাদক-চাতুর্য্যই যোগ । কর্খ্মযোগ বিশিই মনীধিগণ 

কর্ম-জনিত ফল পবিত্যাগ কবেন; স্্বতবাং কর্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া! পবম 
পদ লাভ করেন। যখন তোমার মন অতি দুর্গম মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, 

তখন শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে! তখন আব তোমাব 

জিজ্ঞান্ত কিছুই থাকিবে না। তোমার বুদ্ধি নানাবিধ বৈদিক ও লৌকিক 
ফল শ্রুতি গুনিয়৷ অতিশয় সংশয়যুক্ত হইয়াছে । যখন ইহা বিষয়ান্তরে আরুষট 
ন' হইয়া স্থিবভাবে পবমেশ্বরে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি তত্বজ্ঞান লাভ 
করিবে। | 

অর্জুন কহিলেন, হে কেশব। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? 
তঁ(হাব বাকা, অবস্থান ও গতি কি প্রকাৰ? 

কৃষ্ণ কভিলেন, হে পার্থ! বিনি সর্বপ্রকাব মনোগত কামনা পরিত্য।গ 

কবেন, ধাহাব আম্মা আম্মাতেই সন্ধষ্ট থাকে তিনিউ স্থিতপ্রজ্ঞ | 

যিনি হুঃখে অক্ষু্ধ চিত্ত, স্থুথে স্পৃহাশ্নয এবং অন্থবাগ, ভয় ও ক্রোধ 

বিবঙ্জিত, সেই মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ৷ 
যিনি দেহ, পুন্র, মিত্র সকলেব প্রতি ন্নেহশ্ন্ত, যিনি অনুকূল বিষয়ে সমাদব 

বা প্রতিকূল বিষযে দ্বেষ কবেন না, তাহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা এবং তিনিই স্থিত- 

প্রজ্ত। কুম্ম যেমন নিজ শিবঃপাদাদি আপন অঙ্গ সকল সক্কেচ কবে, সেইবপ 
যিনি বিষয় ভইতে ঈন্ট্রিয়গণকে প্রত্যাহাব কবেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ 

যেমন রুগ্ন ব্যক্তিব বোগেব প্রভাবে বাক বোধ হইলেও বলিবাব ইচ্ছা 
নিবৃত্ত হয় না) তদ্রুপ ধিনি ইন্দত্রিয়েব বাব! বিষয় গ্রহণ না কবেন, বিষয় সকল 

তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পাবে কিন্তু তাহাব বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হয় না। পরস্ 

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ভগবদর্শন হইলে বিষয় বাসন৷ পর্যন্তও তিণবাহিত হয়। 

হে কৌন্তেয়! বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ অতি যত্বণীল বিবেকী পুরুষগণের মনকেও 
বলপুর্বক আকর্ষণ কবিয়! বিকারযুক্ত করিয়৷ দেয়! এই'নিমিত্ব যোগণীল 
বাক্তি "তাহাদিগকে ' সংযমন পূর্বক মৎপরারণ হইয়া থকিবেন। এইরূপে 

ইন্জিয়গণ ধাহার বশীভূত থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। প্রথমতঃ মন দ্বার! বিষয় 



৩১৮ শ্লীকফঃ। [ দ্বারকালীল! ] 
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চিম্বা করিলে আসক্তি উৎপন্ন হুন্ব, আসক্তি হতে কামনা, কামনা হইতে 

ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্্বতি-বিভ্রন, স্ৃতি-বিভ্রম হইতে বুদ্ধি- 

ন।শ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। যিনি 'আাম্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, 

তিনি বাগ-ঘ্বেষ বর্জিত আত্মবশীভৃত ইন্দ্রিয়গণ দাবা! বিষয়োপভোগ কবিয়াও 
আম্ম-প্রসাদ লাভ করেন; আত্ম-গ্রসাদ থাকিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। 

এবং প্রসরতায় বুদ্ধি শীত্বই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অজিতেন্দিয় ব্যক্তির 
বুদ্ধি নাই। স্থৃতরাং সে চিন্তা করিতেও পারে না; যাহাব পবিণাম চিন্তা নাই, 
তাহাব শাস্তিও নাই; শান্তিহীন ব্যক্তির স্থুখ কোথায়? যে চিত্ত স্বেচ্ছাচারী 

ইন্দ্রিয়গণেব বশীভূত হুম, সেই চিত্ত বাষু কর্তৃক সমুদ্রে ইতস্ততঃ বিচালিত 

নৌকাবন্তায় জীবাত্মাধ বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত কবে। 

অতএব হে মভাবাহো | ধাহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে, 
সেই ব্যক্তিব প্রজ্ঞাই নিশ্চল! এবং তিনিই স্থিতগ্রজ্ঞ। 

যা নিশা সর্ববভূতানাং তন্যাং জাগত্তি সংযমী । 
যন্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ 

যাহা সর্বভূতের নিশা স্বরূপ, সংযমী তাহাতে জাগবিত থাকেন ) ভূতগণ 

যাহাতে জাগবিত থাকে, তাহাই তবদর্শী মুনির রাত্রি স্বরূপ। অর্থাৎ আত্ম 
সাক্ষাৎকাব রূপ প্রজ্ঞা, অজ্ঞ।ন পুরুষগণের পক্ষে বাত্রি স্বর্ূপ। ঈদৃশী বাত্রিতে 
ংযতেন্দ্রেরমগণ জাগ্রত থাকেন। এবং যে অবিদ্তায় অজ্ঞান পুরুষগণ জাগ্রত 

থাকে, '্নাস্মসাক্ষাৎকারবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের সেই অবিস্ধা রাত্রি স্বূপ। অথব৷ 
অজ্ঞানতিমির।বুতমতি ব্যক্তিদিগের নিশা স্বরূপ ব্রঙ্গনিষ্ঠাতে জিতেন্তরিয 

যোগিগণ জাগরিত থাকেন। অর্থাৎ প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্টাক্ধপ দিবায় জাগবিত্ত 

থাকে, আত্মতব্বদর্শী যোগিদ্িগের তাহাই রাত্রি। 

অপু্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুত্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বশ্। 

তৰ্বতকার্মা বং প্রবিশস্তি সর্বেব স শান্তিমাপ্রোতি ন কামকামী ॥ 

যেমন নদী সফল সর্বদ1 পরিপূর্ণ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে প্র-বশ কৰে, ভোগ 



গে পি পি রাজি 

[ াবকালীলা ] ভারত সমব। ৩১৯ 
শে শিউর আপ চো টি চে অং ই শাম ই এন রন, এরা চর ন উ, টি ই সই ই মর ৬০িইরইর হন রি আই টি উভচর 

সকল সেইনূপে ধাহাকে আশ্রয় কবে, তিনিই মোক্ষ বা শান্তি লাভ করিয়া 
থাকেন। কিন্তু বিষয়কামী বা ভোগার্থী ব্যক্তি সে শান্তি পাম না। যিনি কামন! 
সকল পরিত্যাগ পূর্বক নিম্পৃহ, নিবহষ্কার ও মমতাবিহীন হইয়া ভোগ্য বস্ত 
সমুদয় উপভোগ করেন, তিনিই শাস্তি লাভ কবিয়া থাকেন। হে পার্থ! 
ব্রঙ্গজ্ঞান নিষ্ঠা এই প্রকার। ইহা' প্রাপ্ত হইলে সংসাবে আব মুগ্ধ হইতে হয় না। 

যিনি চরম সময়েও এই ব্রক্গজ্ঞান নিষ্ঠায় অবস্থান কবেন, তিনিই পরব্রঙ্গে 
লর় প্রাপ্ত হন। 

52522 

কল্মযোগ। 

অর্জুন কহিলেন, হে জনার্দন ! যর্দি তোমাব মতে কর্ম অপেক্ষা জানই 

শ্রেষ্ঠ ; তবে আমাকে এই মাবাত্মক কর্মে কি নিমিত্ত নিয়োজিত কবিতছ ? 
তুমি কখন জ্ঞানেব, কখন বা কর্মের প্রশংসা কবিতেছ, এক্ষণে যাহাতে আমার 

শ্রেয়োলাভ ভয়, তাহাই নিশ্চয় কবিয়৷ বল। 

কৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ! আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইহলো!কে নিষ্টা ছুই 
প্রকাব ; এক, শুদ্ধচেতাদিগের জানযোগ $ দ্বিতীয়, কর্মযোগীদিগের কশ্মযোগ । 
পুকষ কর্মানুষ্ঠান ন! কৰিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না; এবং জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে 

কেবল সন্যাস দ্বাবা সিদ্ধিলাভ কবিতে পারে না। কেহ ক্খ্ব পবিত্যাগ কবি 

ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও প্রান্তিক গুণ 

সমুদ্ধই তাহাকে কর্মে প্রবর্তিত করে| 

কর্ম্েন্দ্িয়ানি সতযম্য ষ আস্তে মনসা স্মরণ । 

ইন্দরিয়ার্থান্ বিমুঢাত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে ॥ 

যেবাক্তি কশ্শেক্র্ির সকলকে সংযম কবিয়া মনে মনে ইন্ট্িয়গণের বিষয় 
সমূহকে" ম্মরণ করে, সে মুঢাত্ম! কপটাচাবী বলিয়া কথিত হয়। যেব্যক্তি 

মন দ্বারা ইন্দ্রিরগণকে বশীতৃত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক কর্েক্রিত্ব ছাবা 



উস ৬ সি সপ এ হানি এন্ড কি ০ পাওলি জা এক্ছি রস্সি পি  জ 

৩২৬ শ্লীবধঃ। | থাককালীল! ] 
৭ এ এও এসি আস আই দি এ এও এস এ এ এ, এ একার, চি এর ইনি শি এ সিএস উরি জনি, এসবই 

কণধান্ষ্ঠান কবে, দে ব্যক্তিই শ্রে্ট। অতএব তুমি নিয়তই কন্মানুষ্ঠান কর। 

কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মই শ্রেষ্ঠ । কর্থ পবিত্যাগ কবিলে তোমার শবীর-যাত্রা 
নির্ধাহ হইবে না। যে কর্শ ভগবধুদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, লোকে তন্দারাই 

বদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ কবিয়া ভগবহুদ্দেশে 

কন্মানু্ঠান কর। 

পূর্বে প্রজাপতি প্রজাগণকে যজ্ঞেব সহিত স্থপতি করিয়া বলিয়াছিলেন, 

হে প্রজাগণ । তোমরা যজ্ঞ দ্বাবা উত্তবোত্তর বদ্ধিত হও) যজ্ঞ তোমাদের 
কামনা পরিপূর্ণ ককক ; তোমবা বজ্ঞ দ্বার! দেবগণকে সম্বদ্ধিত কব) দেবগণও 
তোমাদিগকে সম্বন্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পর সম্বর্ধন করিলে তোমব! উভয়েই 
পরম কলাণ "লাভ কবিবে। 

দেবগণ বজ্ত দ্বাবা সম্বধ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভিলধিত ভোগ সকল 
প্রদান কবিবেন। যেব্যক্তি দেব্গণ প্রদত্ত ভোগা সকল তীহাদিগকে এদান 

মা কবিয়া ভোগ কবে, সে চোব। সাধুগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া সর্বপ্রক।ব 
পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্ত যাহারা কেবল আপনাব নিমিত্ত পাক কবে, 

সেই পাপাত্মাগণ পাপই তোজন করিয়! থাকে । 

, প্রাণিগণ অন্ন হইতে, অন্ন পর্জন্য বা মেঘ সম্ভৃত বৃষ্টি হইতে, পর্জন্য মত 
হইতে, যজ্ঞ কর্ম হইতে, কর্ম বেদ হইতে এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে সমুভ্ুত হইয়াছে । 
অতএব সর্বব্যাপী ব্রচ্ধ নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যেশ্ব্যক্তি ইহলোকে 

বিষয়াসক্ত হুইয় পূর্বোক্ত প্রকারে প্রবর্তিত কন্মাদি চক্রের অনুবর্তী ন! হয়, 
তাহার আম়ুঃ পাপময় ও জীবন বুথ! । 

যন্তাস্মরতিরেব স্মাঁ আত্মতৃগুশ্চ মানবঃ। 

আত্মন্যেব চ সন্ুষ্টস্তশ্য কাধ্যং ন বিদ্ভাতে ॥ 
নৈব তশ্য কৃতোনাহর্থ নাহকৃতেনেহ কমশ্চন । 

ন চান সর্ববভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ 
|. 

আত্মাতেই বাহার প্রীতি, আন্মাতেই ধাহালন আনন্দ এবং আত্মাতেই ধাহার 
সন্তোষ, তাহাকে কোন কর্থানুষ্ঠান করিতে হর ন!। 



[ দ্বাবকালীলা 1. ভাবত সগব। ৩২১ 
শট ৬ হা শা তি এসকল ৩ রটিগিসিনরটি (এটি 

কন্মানুষ্ঠান কবিলেও তাহাব পুণ্য হয় না) কম্ম না কবিলেও তাহার পাপ 

হয় না; এবং মোক্ষের নিমত্ত তাহাকে ব্রহ্মা অববি স্থাবর পর্য্যস্ত কাহারও 

আশ্রয় গ্রহণ কবিতেও হয় না। 

পুরুষ আসক্তি পবিত্যাগ পূর্বক কর্মানুষ্ঠান কবিলে মোক্ষ লাভ কবেন। 
অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক কম্মীহুষ্ঠান কর। জনক প্রভৃতি 

মহাত্মাগণ কর্ম দ্বাবাই সিদ্ধিলাভ কবিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ 

বা কর্মানুষ্ঠান কবিয়া থাকেন, ইতব বা সাধাবণ ব্যক্তিগণও তাহাবই অনুসরণ 

কবিয়া থাকে; এবং তিনি যাহা মান্ত কবেন, তাহার! তাহারই মর্যাদা কবে। 

অতএব তুমি লোকদিগেব ধর্ম-বক্ষার্থ কর্মানুষ্ঠান কর। 

ন মে পার্থাহস্তি কর্তব্যং ব্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 

নাঞ্নবাণ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কম্মাণি ॥ 

যদি হাহং ন বর্েয় জাতু কম্মণ্যতক্দ্রিতঃ। 
মম বক্সণহম্ুবর্তুন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ 

দেখ ত্রিভুবন মধ্যে আমাব কিছুই অপ্রাপ্ায নাই; সুতরাং আমার কোন 

প্রকাব কর্তব্যও নাই ; তথাপি আমি কর্মানুষ্ঠান করিতেছি। 

যদি 'আামি আলম্তহীন হইয়া কখন কর্মানুষ্ঠান না কবি, তাহা হইলে সমুদয় 
লোক আমাৰ অন্ুববর্তী হইবে। অতএব আমি কন্ম না করিলে সমস্ত লোক 

উৎসন্ন হইয়া যাইবে। এবং আমি বর্ণপঙ্কব ও প্রজাগণেব মলিনতাব হেতু 

হুইব।' 

মুর্খগণ যেমন ফল-প্রত্যাশী হইয়া কর্ম করে) তন্রপ বিদ্বানগণ আসক্তি 
পবিত্যাগ পুর্বক লোকদিগেব ধর্ম বক্ষণের নিমিত্ত কর্ম করিয়া থাকেন । 

বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কন্মাসক্ত অজ্ঞ্দিগের বুদ্ধিভেদ উৎপার্দন ন1 করিয়া বরং 

বয়ং সর্ব প্রকার কর্থানুষ্টান পূর্বক তাহাদিগকে কর্ানুষ্ঠানে প্রব্বত রাখিবেন। 

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ববশঃ | 
অহঙ্কারবিমুঢ়াত্মা কর্তীহহমিতি মন্যতে ॥ 

[ ৪১] 



৩২২ শ্রীকঝ। [ দ্বাবকালীলা ] 
উর ৫ (৮ প্র ব্য এ পাস শি সির এছ এ এ হিস সত ০ এসএ পিএদি এ এই, এলি 0 এব এ, এ এ এত সদ রে, এড ১ এই এ চি এ এ, তা ০ ০ এরি এটি. এ ০ চর এর এ চা এনে এরি হুর 

সকল প্রকাৰ কর্ম্মই প্রকৃতিব গুণ-ম্বরূপ ইন্দ্রিয্গণ কর্তৃক নিম্পন্ন হইতেছে ; 
কিন্ত অহসঙ্কাবশিমূঢাত্মা ব্যক্তিগণ আপনার্দিগকেই এ সকল কর্শের কর্তা! 
বলিরা মনে কবে। 

ইন্দ্রিয়গণই বিষমে প্রবৃত্ত হইতেছে জানিয়া৷ গুণ-কম্বিভাগের তত্বজ্ঞ ব্যক্তি 

বিষয়ে আসক্ত হন না। যাহাবা প্ররুতিব সত্ব প্রস্থতি গুণ সাতিশয় মুগ্ধ 
হইয়া ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্িয়েব কার্যে আসক্ত হয়) সর্বজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ অল্পদর্শী 
মন্দমমতি লোকদিগের শ্রন্ধ। গুভকম্্শ হইতে বিচালিত করিবেন ন|। 

ময়ি সর্ববানি কন্মাণি সংন্তান্যাধ্যাত্মচেতসা | 

নিবাশীনিন্মমে! ভূ! যুধ্যন্য বিগতত্বরঃ ॥ 
যে মে মতমিদং নিত্যমন্ততিষ্ঠন্তি মানবাঃ | 
আন্ধাবন্তোহনসূয়ন্তে! মুচান্তে তেহপি কম্মভিঃ ॥ 

তুমি আমাতে সমুদয় কর্ন সমর্পণ কবিয়াঃ "মামি অন্তর্য্যামী পুকষেব 'অধীন 
হুইযা কর্ম কবিতেছি এইবপ ভাবিয়া কামনা, মমতা ও শোক পবিভ্ভাগ 

পূর্ব্বক ধুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যাহার! শ্রদ্ধাবান্ ও 'অন্যয়াশগ্য ভইয়া নিবস্তব আমার 
মতেব অনুসবণ কবে তাহারা সকল কর্ম হইতে মুক্ত হয়্। 

যাহারা 'অনুয়! পরবশ হইয়। ইহাব অনুষ্ঠঠন না করে, সেই সকল বিবেকশৃন্তয 
ব্যক্তি সমুদয় কর্ম 'ও ব্রদ্ধ বিষয়ে অজ্ঞানবশতঃ মোহমুগ্ধ হইর! বিনাশ 

প্রাপ্ত হয়। 

জ্ঞ/নবান্ ব্যক্তিও নিজ স্বভাবের অনুরূপ কার্ধ্য কবিয়া থাকেন। যখন 

সকল প্রাণীই স্বভাবেব বশবর্তী, তখন আমাব অন্ুসাশগ দ্বাবা তাহাদ্িগেব 
কি ফল হইবে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েবই স্থ স্ব অন্থকৃল বিষয়ে "্মনুবাগ ও প্রতিকূল 

বিষয়ে দ্বেষ আছে। এ উভয়ই জীবেব পবম শক্র। অতএব কাচ উহনদের 
ৰশীতৃত হওয়া কর্তব্য নহে। 

1 

ত্লেয়ান্ স্বধন্মো বিগুণঃ পরধন্মাহ স্বনুষ্ঠিতাণ্ড | 

স্বধন্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্মো ভয়াবহঃ ॥ 



[ হাবকালীল! 1 . তারত সমব। ৩২৩ 

সম্যক অনুষ্ঠিত পবধন্মাপেক্ষা, কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্মও শ্রেষ্ঠ; পরধর্ম 
অতি ভয়ঙ্কব) অতএব স্বধর্ম্নে মবণও শ্রেয়স্কব। 

অঞ্ছুন কহিলেন, হে বান্থদেব! পুরুষ ইচ্ছ! না করিলেও কে তাহাকে 
বলপূর্বাক পাপাচরণে নিয়োজিত করে ? 

বান্থদেব কহিলেন, হে*অজ্জুন! এই কামই ক্রোধরূপে পরিণত, রজোগুণ 
হইতে উৎপন্ন, ছম্পুবণীয় ও অতিশয় উগ্র। ইহাকেই (কামকেই) মুক্তি 
পথের বৈরী বলিয়া জানিবে। যেমন ধুম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বাবা দর্পণ ও জবায়ু 

বাবা! গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ জ্ঞানিগণের চিববৈরী, ছম্পুবণীয়, অনল 
স্বরূপ কামনা, জ্ঞানকে আচ্ছন্ন কবিয়৷ রাখে । ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার 
আবির্ভাব স্থান। এই কাম আশ্রয়ীহৃত ইন্দ্রিয়াদি দ্বার জ্ঞানকে আচ্ছন্ন 

কবিয়! দেহীকে মোহিত কবে। অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত 

কবিয়া সর্ধপাপেব মুলীভূত ও জ্ঞানবিজ্ঞান বিনাশকারী এই কামকে বিনষ্ট 
কব। দেহার্দি স্থল শবীব হইতে ইন্ত্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ ) ইন্দ্রিয় হইতে মন এবং 
মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ । আর বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই আম্মা । 

হে মহাবাহো! তুমি আত্মমকে এইরূপে বিদিত তয় নিশ্চয়াম্মিকা! বুদ্ধি 
দ্বাবা মনকে স্থিব কবিয়া এই তৃষ্ণাবপ ছর্জয় মহাশক্র কামকে বিনাশ কর। 

+(*)- 

পরি এসি এস এছ এ হর ৫ এ চিএ ও সি এর অই এ এ এরাই, উহ চিএ এ 

ভতুষ্থ অ্যান্স। 
জ্ঞানযোগ। 

আমি পূর্বে আদিতাকে এই অবায়যোগ বলিয়াছিলাম 3 তৎপবে আদিত্য 
মনকে এবং মনু ইক্ষাকুকে বলেন। নিমি প্রভৃতি রাজধিগণও পবন্পরাগত 
এই যোগ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। অনন্তর কালক্রমে উহা বিলুপ্ত 
হয়াছিল ৮ আজ আমি তোমাকে সেই যোগ বৃত্তান্ত বি কবিলাম। তুণি 
আমাব ভক্ত ও সখা; এজন্য আমি তোমায় এ রহম্ত বলিলাম । 

অঞ্জুন বলিলেন, হে কেশব! আদিত্য জন্ম গ্রহণ করিলে পর, তোমার 



৩২৪ শরীক । , | দ্বারকালীল! ] 
এসব ৫৫ সিরা ছি এটি শি (পি স্জটি ব্য এন্টি সদ হি এটি এল এটি চিন. পরি চটি এ এ ৮ পি এটি রন এছ রস টি এ এ 

জন্ম হইয়াছিল, সুতরাং কি প্রকারে জানিব যে তুমি অগ্রে তাহাকে এই যোগ 

বৃত্তান্ত বলিয়াছিলে? 

কৃষ বলিলেন, হে অজ্জুন! আমি 'অনেকবার জন্ম গ্রহণ কবিয়াছি। 

তোমারও বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তুমি তাহাব কিছুই জান না; 1কস্ত 

আমি তৎসমুদয় অবগত আছি। আমি জন্ম বহিত, অবিনশ্বব ও সকনেব 
ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় কবিয়া আত্মমায়ায় জন্ম গ্রহণ করি। 

যে যে সময়ে ধর্মের বিপ্লব ও অধন্থেব প্রাহূর্ভাব হয়; সেই সেই সময়ে আনি 

আত্মাকে স্থ্টি করিয়! থাঁকি বাঁ আপন দেহ বচনা কবিয়া লই। সাধুগণেব পবি- 

ভরা, অসাধুগণেব বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনেৰ নিমিত্ত যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ কবি। 
ধিনি আমাব এই অলৌকিক জন্ম ও কর্ম যথার্থ অবগত হইতে পারেন, 

তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লাভ কবেন; তাহাকে পুনরায় জন্ম- 
গ্রহণ কবিতে হয় না। 

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ | 

বহবে৷ জ্ঞানতপসা পৃভা মন্তাবমাগতাঃ ॥ 
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। 
মম বর্তাহনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ 

অনেকে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ কবিয়! একাগ্রচিত্ত, একাস্ত 
আশ্রিত এবং জ্ঞান ও তপস্তা দ্বাবা পবিত্র হইয়া আমাব সাযুজ্য লাভ কবিয়াছে। 

যাহাব! যেকপে আমাকে ভজন| কবে, আমি তাহার্দিগকে সেই প্রকাবেই অনুগ্রহ 

করিয়া থাকি। কর্শীধিকারী মনুষ্যগণ নানাপ্রকারে নান! দেবদেবীর পুজা 
করিলেও তাহারা! একমাত্র আমাবই অনুসরণ ব! পৃজ! করিয়া থাকে । 

( আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথাগচ্ছতি সাগরম্। 
সর্বদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি ॥ ) 

] 

কাঙকত্তঃ কম্মাণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 

ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্্দজা ॥ 



[ দ্বাবকালীল! 1] ভাবত সমব। - ৩২৫ 

মন্ুষ্যলোকে কে অচিরকাজ মধ্যেই কর্ সকল সফল হয় ; এইজন্ত ফলাকাজী 

মন্ুয্যুগণ দেবতা সমূহেব অর্চন! কবিয়া থাকে । আমি গুণ ও কর্মেব বিভাগান্থ- 

সারে ব্রাহ্মণ প্রস্তুতি চাবিবর্ণের স্থষ্টি কবিয়াছি। আমি তাহার অষ্টা হইলেও 

আমাকে অকর্তা- অব্যয় বলিয্বা জানিবে। কাবণ, কম্ম আমাকে স্পর্শ কবিতে 

পাবে না, কর্্মফলেও আমার স্পৃহা! নাই। যেব্যক্তি আমাকে এইরূপে 
অবগত হুইতে পাবে, তাহাকে কর্ম্-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় না। পূর্বতন 
মুমৃক্ষগণ আমাকে এইবপে অবগত হইয়! কর্মানুষ্ঠান কবিতেন ; অতএব তুমিও 
তাহাদেব ন্তায় কর্মে অনুষ্ঠান কব। কর্তব্য ও অকর্তব্য কর্ম কি, ইহা 

নিকপণ কথিতে গিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও মোহ প্রাপ্ হইয়াছেন) এইজন্ত 
আমি তোমাকে কর ও অকম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান কবিতেছি ) ইহ! জ্ঞাত 

হইলে তুমি সংসাব হইতে মুক্ত হইবে। 

বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম এনং অকন্্ম এই ত্রিবিধ কর্মেরই তব জ্ঞাত হওয়! 
আবশ্তক। কেননা, এ সমুদষেব তন্ব অতীব ছুজ্ঞেয়। 

যিনি কর্মেব মধ্যে অকর্শঃ ও অকর্মেব মধ্যে কম্ম দর্শন করেন, অর্থাৎ যিনি 
কশ্ বিদ্যমান থাকিতেও আপনাকে কর্মশৃন্ত এবং কর্মত্যাগ হইলেও বর্শযুক্ত 
বলিয়। বোধ কবেন? তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান, যোগী ও সকল কর্দের 
অনুষ্ঠাতা। 

ধাহাব সমুদয় কর্মই নিষ্ষাম এবং জ্ঞানাগ্রি হারা দগ্ধ) জ্ঞানিগণ তাহাকেই 
পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। 

ত্যত্বা কশ্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তে। নিরাশ্রয়ঃ | 
কন্মণ্যভিপ্রবুত্তোহপি নৈৰ কিঞ্চিত করোতি সঃ ॥ 

নিরাশীর্যতচিত্তাতা। ত্যক্তসর্ববপরিগ্রহঃ। 

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্সাপ্রোতি কিল্িষম্ ॥ 

_ যিনি কর্ম্ফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক চিবতৃপ্ত ও নিরধলন্ব থাকেন, 
তিনি কর্মে সমাক্ প্রবৃত্ত হইলেও, তাহার কিছুমাত্রই কর্ম কর! হয় না। 

বিনি কামন! ও সর্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন ধাহার মন 



৩১৬ - শরীক [ দ্বাবকালীলা ] 

ও আম্মা বিশুদ্ধ; তিনি কর্তৃত্বাভিমান বর্জিত হইয়া কেবল শরীব দ্বাৰা 

কর্ম।নুষ্ঠান কবিলেও পাপভাগা হন ন!। 

যদৃচ্ছালাভসম্তষ্টে দ্বন্দাইতীতো৷ বিমত্সরঃ'। 

সমঃ সিহ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাহপি ন নিবধ্যতে ॥ 

ধিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তষ্ট ) লীতো্ণ, সখ দুঃখাদি হবন্বসভিযু, বৈরহীন, 

সিদ্ধি, অসিদ্ধি বা লাভালাতে সমভাবাপন্ন, তিনি কশ্ানুষ্ঠান কবিলেও কম্মবন্ধনে 

বন্ধ হন না। 

গতসনশ্য মুক্তমত জ্ঞানাহুবস্থিতচেতসঃ | 
যক্তায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ 

যিনি কামনা! পবিত্যাগ কবিয়া, রাগাদি ভইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং যাহার 

চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ বর্ষে অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিতেছে, তিনি যজ্ঞার্দি 

কর্ম বক্ষ! করিবাব জন্য কর্মান্ঠঠন কবিলেও সেই সকল কণ্ম ফলসহিত 

বিনষ্ট হইয়া থাকে। 

্রক্মাহণং ব্রহ্ম হবিত্রপ্জা্য়ো ব্রন্মণাছতম্। 
ব্রদ্মেব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কম্মসমাধিন! ॥ 

অর্পণ ('আহুতি ) ব্র্গ, ঘ্বতও ব্রক্গ, আবার ব্রদ্গৰপ অগ্নিতে ব্রঙ্দবপ হোতা 

যেহোম কবিতেছেন, তাহাও বর্গ, এবং যজ্ঞাদি দ্বাবা লভ্য স্বর্গাদিও ব্রহ্গ ; 

এইরূপ কার্যে ধাহার ব্রহ্মবুদ্ধি, তিনি ব্রঙ্গকেই লাভ করিয়। থাকেন। 

কতকগুলি যোগী পূর্বোক্ত প্রকারে দৈবযজ্ঞই কবিয়া থাকেন; অপৰ 
তত্ববেত। যোগিগণ ব্রন্দধবপ অগ্জিতে আত্মাকে আহুতি প্রদান কবেন। কেহ্ 
কেছ সংবমরূপ অগ্সিতে শ্রোত্রা্দি ইন্দ্িয্নগণকে, আবার কেহ কেহ ইন্জিয্রূপ 

অগ্সিতে শব্ধাদি বিষয় সকল আছতি দিয়া থাকেন। 



[ হাবকালীল। ] ভাবত সমর | ৩২৭ 
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কেহ কেহ ধ্যেয্ বিষয় দ্বাবা উদ্দীপিত আত্মধ্যানরূপ ঘোগার্দিতে জ্ঞানেক্জরিয়। 

কর্েন্রিয় ও প্রাণ বায়ুর কর্ম সকল 'আহুতি প্রদান কবেন। 
কেহ কেহ দ্রব্যত্যাগ বা দানবপ যজ্ঞ, কেহ কেহ চান্্ায়ণাদি ব্রত বা 

তপোরূপ যজ্ঞ, কেহ কেহ সমাধি বা যোগরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি 

বেদাভ্যাস ও জ্ঞানবূপ ধজ্ঞ কবিয়া৷ থাকেন। 

কেহ কেহ প্রাণ বাষুতে অপান বায়ুকে আহুতি প্রদান কবিয়' পুবক, 
অপান বাধুতে প্রণ বাধুতে আহুতি প্রদান কবিয়া বেচক এবং প্রাণ ও অপানের 

গতিরোধ কবিয়! কুস্তকবপ প্রাণায়াম করেম। আবাব কেহ কেহ নিয়মিতাতার 

হইয়া প্রাণেন্দ্িয় সমুদয়কে হোম কবিযা থাকেন। এই সকল যজ্জবেত্তা যজ্ঞ 

বাবা নিম্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষরূপ অমৃত ভোজন করত সনাতন ব্রহ্গকে লাভ 

কবেন। কিন্ত যক্তহীন ব্যক্তিদিগেব স্বর্গদি লাভেন্ কথা দূবে থাকুক, তাহারা 

ইহলোকেও স্থখলভ কবিতে পারে না। 

এই প্রকাব বহুবিধ যজ্ঞ বেদমুখে বিবৃত হইয়াছে ; তৎসমুদযই কর্ম হইতে 

উৎপন্ন। তুমি তাহা অবগত হইয়া সংসাব হইতে মুক্তিলাভ কব। কাবণ 

দ্রবাধজ্ঞ অপেক্ষা! জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু ফলমহ সমস্ত নিরবশেষ কর্ই 

জ্ঞানে পর্যাবসিত হইয়াছে । 

তদ্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া । 

উপদেক্ষাতি তে জ্ঞান জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিনঃ ॥ 

রহ্মতন্ববেত্তা শ্রীপুর চবণে দগ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক প্রশ্ন ও সেবা বাব! আত্ম" 

জ্ঞান শিক্ষা কব। তন্বদর্শী গুরুগণ জ্ঞানোপদেশ প্রদান কবিবেন। 

হে পাগুব! জ্ঞান লাভ করিলে তুমি আব এ প্রকাব বদ্ধবান্ধব জনিত 
মোহে অভিভূত হইবে না) আপনা?ত সমুদ্ধ় ভূতকে অভিন্ন অবলোকন কবিয়া 

পরিশেষে পরমাত্মা ও আত্মাকে অভিন্ন দেখিবে। 

অপি চেদসি পাপেভাঃ ষর্রেভাঃ পাপকৃশুমঃ | 

সর্ববং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসি ॥ 



৩২৮ * ভ্রীরৃষঃ। [ ্বারকালীল! ] 
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'যখৈধাংসি সমিদ্ধোহমির্ভশ্মসাত কুরুতেহভ্ছুন ৷ 

জ্ঞানাইগ্রিঃ সর্ববকণ্মীণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ 

যদি তুমি অন্তান্ত পাপী হইতে অধিকতব পাপাচাবীও হও, তথাপি সেই 
পাপরূপ সমুদ্র, এই জ্ঞানরূপ নৌকা হ্বাবা অনাধাসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিবে । 

হে অঙ্জন ! যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি কা্ঠবাশিকে ভশ্মীভূত করে, সেইরূপ 
জ্ঞনাগি কর্শবাশিকে ভন্মসাৎ কবিয়া থাকে । 

ইহথোকে জ্ঞ।নের স্তায় শুদ্ধিকব আর কিছুই নাই; মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্মযোগে 
সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। আপনা হইতেই আত্ম-জ্ঞান লাভ কবে। যেব্যক্তি 

গুবপদেশে শ্রদ্ধাবান্, গুরুগুঅধাপবারণ ও জিতেন্দিয়; তিনিই জ্ঞান লাভ 

কবিয়। অচিবাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু জ্ঞান ও শ্রদ্ধাহীন সংশয়াস্মা ব্যক্তি 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াম্ার ইহলোক, পবলোক এবং কিছুমাত্র সুখও 

নাই। 
ধিনি কর্শযযোগ দ্বাবা কর্ম সকল ঈশ্ববে সমর্পণ ও জ্ঞান দ্বাবা সংশয়চ্ছেদ 

কবিয়াছেন, কম্ম সকল সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে বন্ধ কবিতে পাবে না। 
অতএব অজ্ঞানবপ অসি দ্বাব! হৃদয় নিহিত, অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়চ্ছেদ কবিয়া 
কর্্যেগ অনুষ্ঠান কর এবং উখিত হও। 

(০) সা 

গশশওখম আ্যাম্তর। 

সন্যাসযোগ। 

অর্জুন কহিলেন, হে রুষ্ণ। কর্পসন্ন্যান ও কর্পাযোগ উভক্বের কথাই 
বলিততেছ, এক্ষণে স্উভয়েব মধ্যে যাহা, শ্রেষস্কর, তাহা নিশ্চয় কবিয়া বল। 

কু বলিলেন, 'হে অঙ্জুন ! কর্ম্তত্যাগ ও কর্্মযোগ উভয়ই মুক্তিব কাব ; 

কিন্তু তন্মবো কর্মযোগট শ্রেষ্ট। 

ধাহার ছ্েষ ও আকাজ্ষ। নাই, তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী) কাবণ তাদুশ 



[ দ্বাবকালীল! ] ভাত সমব। ৩২৯ 

'নিদ্বন্ পুরুষেরাই অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাত করিব! থাকেন। 
মুর্খেরাই সন্ন্যাস ও যোগ উভয়েব ভিন্ন ভি ফলেব কথা বলির! থাকে; 
পণ্ডিতের! তাহ। বলেন না। বাস্তবিকই ধিনি সন্যাস ও যোগ এই. উভয়ের 
একটীমাত্র সম্যক্ অনুষ্ঠান কবেন, তিনি উভযেরই ফল প্রাপ্ত হন। সন্যাসীরা 
মোক্ষ নামক যেস্থান লাভ কবেন, . কর্ম্মযোগীরাও সেই সেই স্থান প্রাপ্ত হন। 
যিনি সর্যাস ও যোগ একবপই দেখেন, তিনিই যথার্ঘদর্শা। কিন্ত কর্শযোগ 
ব্যতীত সন্ন্যাস, ছঃখ প্রাপ্তিব কাবণ ; কর্মযোগযুক্ত ব্যক্তি সন্গযাসী হুইগ্না 
অচিরাৎ ব্রহ্মলাভ করেন। 

ঘিনি যোগধুক্ত হই! বিশুদ্ধচিত্ত হন, ধাহাব দেহ ও ইন্দরিয়গণ বশীভূত, 
ধাহাব আত্মা সকল ভূতের আত্মা স্বরূপ, তিনি লোকবাত্রা নির্বাহার্থ কর্মানুষ্ঠান 

করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না। 

পবমার্থদর্শী কর্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, স্বাণ, অশন, গমন, শয়ন, 
আল।প, তাগ, উম্মে ও নিমেষ ইতার্দি কার্য কবিযষাঁও মনে কবেন আমি 

কিছুই কবিতেছি না। এ সমস্তই ইন্দ্রিয়বর্গেব কাধ্য। যিনি আসক্তি পরিত্যাগ 
পূর্বক ব্রন্দে কন্মফল সমর্পণ কবির কম্ম্ন কৰেন, পদ্মপত্রে জলের স্তায় তাহাতে 

পাপ লিপ্ত তয় না। 

কর্মযোগিগণ চিত্তগুদ্ধিব নিমিত্ত কর্্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক 
শ। ব, মন, বুদ্ধি ও মমত্ব বর্জিত ইন্দ্রিয় বাবা কশ্মানুষ্ঠান করিয়! থাকেন। 

পবমেশ্বব-পবায়ণ বাক্তি কর্মফল পবিত্যাগ কবিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হন। 

কি ঈশ্ববনিষ্ঠা বিমুখ ব্যক্তি কামন! বশতঃ, ফল প্রত্যাশী হইয়া বদ্ধ হয়। 
জিতেন্ত্িয় দেহী মনে মনে সমুদয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নবন্বার বিশিষ্ট 

দেহপুরে স্থণে অবস্থান কবেন। তিনি স্বয়ং কর্মে প্রবৃত্ত হন না এবং অন্তকেও 

কর্মে প্রবুত্ত কবেন না। 

ন কর্তৃত্বং ন কম্ধাণি লোকস্ত স্যজতি প্রতুঃ। 
ন কম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ 

বিশ্বকর্তা ঈশ্বব লোকের দেহাদ্দিব কর্তৃত্ব বা কর্ম সকল হৃষ্টি করদ না। 

[ ৪২] 



৩৩৩ শ্রী ৷ [ ঘারফালীলা ] 

স্বতাবই তৎসমুদয়ের প্রবর্তক ) ঈশ্বর কাহারও পাপ বা! পুণ্য গ্রহণ করেন না । 

জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত অর্থাৎ মায়াচ্ছন্ন হয় বলিয়াই জীব সকল মোহাবিষ্ট হুইয়! 
থাকে। 

,  হাহারা জ্ঞান দ্বাবা অন্ঞানকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহাদের ব্রহ্গজ্ঞান 
আদিত্যের স্তায় প্রকাশিত হয়। 

ধাহাদের সংশক্ন রহিত বুদ্ধি, আত্ম! ও নিষ্ঠা ঈশ্বরেই সন্নিবিষ্ট এবং একমাত্র 
ঈশ্বরই ধাহাদের পত্রম আশ্রয়, তাহার! জ্ঞান দ্বার! নিষ্পাপ হুইয়। মোক্ষলাভ করেন। 

বিষ্ভাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিমি। 

শুনি চৈব শ্পাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ 

পাণ্ডিতগণ বিস্াবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ গো, হন্তী, কুন্কুর ও চণ্ডালকে তুল্যরূপ 
দেখেন ॥ 

যাহাদিগের মন সর্বত্রই এইরূপ সমভাবে অবস্থান করে, তাহা! জীবিতা- 
বস্থাতেই সংসার জয় করেন ; এবং নির্দোষ ব্রহ্ম সর্বত্রই সমভাবে আছেন, 
ইহা! জানির! সমদর্শী ব্যক্তিরাও ব্রহ্ষভাব প্রাপ্ত হয়েন। 

ধিনি ব্রহ্ষবিৎ হইয়! ব্রদ্দে অবস্থান করেন, তিনি প্রিয়বস্ত্র প্রাপ্ত হুইয়। 
্যযুত্তর বা অপ্রিয়বস্ত পাইয়! উদ্বিপ্ন হন না? কেননা তিনি মোহ হইতে সুক্ 
হইয়া স্থিরবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 

বাহার চিত্ত বাহ বিষয়ে আসক্ত হয়না; তিনি অস্তঃকরণে শান্তিস্থখ 

অনুভব করেন ; পরিশেষে ব্রঙ্গে সমাধি লাভ করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। 

যে হি সংস্পর্শজা ভোগ! ছুঃখযোনয় এব তে। 

আস্তন্তবস্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ 

হে কৌত্ে | পণ্ডিতগণ ইন্দির-বিষয়-সমুৎপর ভোগনুথে আসক্ত -হন না। 
কারণ তাহ! ছুঃখের আকব ও ক্ষণবিধবংসী। যিনি ইহলোকে শরীর পরিত্যাগের 
পূর্বে কাম ও ক্রোধের বেগ সহ করিতে পারেন, তিনিই ফোগী ও স্থখী। 



[ ্বাবকালীল! ] ভারত সমর। ৩৩১ 

আত্মাতেই বাহার সুখ, আরাম ও একমাত্র দৃষ্টি, সেই ব্রক্ষনিষ্ঠ যোগী ব্রহ্গে 
লয় প্রাপ্ত হন। 

বাহাবা পাপ বিনাশ, সংশয় ছেদন এবং চিত্ত বশীভূত করিয়া সকলের 

হিতসাধনে ব্যাপৃত আছেন, সেই তন্বদশিগণই মোক্ষলাভ কবেন। 
যেসকল সন্ন্যাসী চিন্তরকে আয়ত্ত করিয়াছেন, কাম ও ক্রোথ হইতে মুক্ত 

এবং আত্মতত্ব অবগত হ্ইয়্াছেন, তাহাবা ইহকাল ও পরকাল উভরত্রই 
মোক্ষ লাভ করেন। 

যে মোক্ষপবায়ণ মুনি মন হইতে বাহ্ চিন্তা সকল দূরীভূত বিয়া! চক্ষু্ব্নকে 
ক্রমধ্যে সংস্থাপন পূর্বক প্রাণ ও অপান বাযুকে নাসা মধ্যে অবনোধ করত 
ইন্ত্রিয় ও মনকে জয় এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধকে সকল সময়ের অন্ত বশীতৃত 
করিয়াছেন, ধিনি বিষয় বিরাগী, সেই মননশীল সন্গ্যাসী মুক্ত। 

মানব্গণ আমাকে যজ্ঞ ও তপন্যার ভোক্তা, সর্বলোক মহেশ্বব এবং সকলের 

হুহ্থৎ জানিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। 

(1 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 

ধ্যানযোগ | 

হে অজ্জুন! যিনি কর্ফলের আশা না কবিয়া নিত্য নৈমিতিক কার্যের 
অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিরপ্রি বা নিক্রিয় ন! হউন, তথাপি তিনি যোগী। 

হে পাওব! শ্রুতি বাহাকে সন্ন্যাস বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই 

যোগ। কেননা, সংকর ত্যাগ না কবিলে কখনই যোগী হওয়া যায় না। 

যে মুনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন, কর্ই তাহার সহায়; আর যিনি যোগাক্গ 
হুইয়াছেন তাহার পক্ষে কর্ম ত্যাগই কর্তব্য। 

ধিনি সর্ব প্রকার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া ইঞ্জিয়েব ভোগ্য ও ভোগ সাধন 

কর্শে আসক্ত না হন, তাহাকেই যোগরূঢ কছে। 



৩৩২ শ্রীকক। [ খবারকালীল! ] 
এইস ১১,“ ইল হইনি চাইনিজ এ, এই বট সহ অহ, ০১০৮ 0৮৮ এ 

জীবাত্বা' আপনিই আপনাকে সংসাব হইতে উদ্ধার করিবে, তাহাকে 

কখনই অবসন্ন করিবে না; কারণ, আত্মাই আত্মাব বন্ধু, আত্মাই আস্থার 
শক্র। 

বেআত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে সেই আস্মাই আত্মার বন্ধ; আরযে 
আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সেই আত্মাই শত্রুর স্তায় আত্মাব 

অপকারে প্রবৃত্ত হয়। 
শীতোঞ্চ সুখহঃখসহিষু। হইয়। মানাপমান সমান বোধ করত যে আত্মা 

জিতাম্মা ও প্রশান্ত হইয়াছেন, সেই আস্মাতেই পরমাস্মা সমাহিত অর্থাৎ নিশ্চল 
ভাবে বিবাজিত থাকেন। 

যাহার চিত্ত জ্ঞানবিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত ; যিনি নির্বিকার ও জিতেন্দ্রির ; ধিনি 

লোষ্, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান কবেন, সেই যোগীই যোগারূঢ় বলিয়। 

কথিত হম। 

যিনি হুহ্দ্, মিত্র, অবি, উদাসীন, মধ্যন্থ, দ্বেধ্য, বন্ধু, সাধু ও অসাধু 
সকলকেই সম জ্ঞান করেন, ভিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

যোগী ব্যক্তি একাকী নিরন্তব নির্জনে অবস্থান এবং আশা ও পবিগ্রহ 

পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃকবণ ও দেহ বশীভূত কবিয়! চিন্তকে সমাহিত কবিবেন। 
পবিত্র স্থানে নিজ আসন নিশ্চল রাখিতে হয়। এই আসন যেন অতি 

উচ্চ ঝ৷ অতি নিম্ন না হয়॥ প্রথমে কুশাসন, তছুপবি মুগাজিন, তাহাব উপর 

বস্ত্রাচ্ছাদন করিতে হয়। গ্রইরূপ আসনে বসিয়৷ জিতচিত্ত, জিতেন্দ্রির় ও 

জিতক্িয় পুরুষ নিজ মনকে একাগ্র করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত সমাধি 
অক্যাস করিবেন। 

যোগাভ্যাসী ব্যক্তি যত্ব পুর্ববক, দেহ, মন্তক ও গ্রীবা৷ সমান এবং অচলভাৰে 
রাখিয়৷ স্থিরতার. সহিত নাসাগ্র, দর্শন করিবেন ; অন্তদিকে চাহিবেন না। 

যোগী ব্যক্তি প্রশাস্তাত্বা, নির্ভর, ব্রহ্মচারী, সংযতচিভ ও মৎপরায়ণ হইয়া 

আবাতেই চিত সমর্পণ পূর্বক অবস্থান করিবে। সংবতচিত্ত যোগী এইরূপে অস্তঃ- 
করণকে সমাহিত করিলে আমার স্বারূপ্যরূপ মোক্ষ প্রধান শাস্তি লাভ করে। 

অতি ভোজনশীল বা একান্ত অনাহথানী এবং অতি নিত্রালু বা একান্ত 
দিক্রা্ীম বাক্তিত্র সমাধি হয় না। ধীহার আহার, বিহার, কর্ম, চেষ্টা, নিদ্রা! ও 



[ দবারকালীল! ! ভারত সমব। ৩৩৩৬ 
আয অত সবই সর 

জাগরণ নিয়মিত, তিনিই ছুঃখ বিনাশক সমাধি লাভ করিতে পাবেন । যখন 

বশীভূত চিত্ত সর্বপ্রকার কাম্য বিষয়ে নিম্পৃহ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে, 
তখনই তাহা সমাহিত বা যোগসিদ্ধি বলিয়! উল্লিখিনভ হয়। 

জিতচিত্ত যোগীর' চিত্ত আম্মযোগাানুষ্ঠান্ কালে নির্বাত নিফম্প দীপেব গ্তায় 

নিশ্চল হইয়। থাকে। 
যে অবস্থার ঘোগভ্যাস'দবারা 'চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপশম প্রাপ্ত হয়, যে 

অবস্থায় বিশ্ুদ্ধান্তঃকবণ দ্বারা আম্মাকেই অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত 

হয়, যে অবস্থায় ইন্্রিয়ের অতীত, কেবল শুদ্ধবুদ্ধি গ্রাহ অত্যন্ত স্ত্খান্থুতব 
করেন এবং যে অবস্থান 'অবস্থিত হইলে যোগী আন্মন্বরূপ ভাব হইতে কিছুতেই 
বিচলিত হন না, যে অবস্থা লাভ করিয়া যোগী অন্ত লভকে অধিক বলিয়া 

বেধ কবে না, এবং যে অবস্থায় অবস্থান করিলে কোনরূপ ছুঃসহু ছঃখই বিচলিত 

করিতে পাবে না, সেই অবস্থার নামই যোগ । সে অবস্থায় ঘুঃখের লেশমাত্রও 

নাই, ইহা! স্থির জানিবে ; এবং নির্কেদ-শৃন্ত হৃদয়ে তাহা৷ অভ্যাস করা কর্তব্য। 

ংকল্পঙ্জাত কামনা সমূহকে পবিত্যাগ পূর্বক মন দ্বাব! ইন্ত্ির সমুহকে 
বিষয ব্যাপার হুইতে নিবৃত্ত কবিয়া যোগী যোগ সাধন কবিবেন। 

স্থিববুদ্ধি দ্বারা যোগী ধীবে ধীবে মন নিরুদ্ধ কবিবেন এবং মনকে আত্মাতে 
নিহিত করিয়া অনন্চিস্ত হইবেন । 

চঞ্চল স্বভাব মন যে যেবিষয়ে ধাবিত হইবে সেই সেই বিষয় হইতে 

তাহাকে প্ররত্্যা্থত করিয়। আত্মার বশীভূত করিবে। 
প্রশান্তচিত্ব, রজোবিহীন, নিষ্প।প ৪ জীবন্ুক্ত যোগী নিরতিশয় স্থথ লাভ 

করেন। নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে মনকে সর্বদা বশীভূত করিয়৷ অনায়াসে 

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার জনিত. পর্বোত্রু্ট সুখ প্রাপ্ত হন। 

সর্ববভৃতন্থমাত্ধানং সর্ববভূতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাক্মা! সর্বত্র সমদ্শনিঃ ॥ 

” ্রহ্মদর্শী সমাহিতচিত ব্যক্তি সর্ধন্র সকল ভূতে আত্মাকে ও আক্বাতে 

সর্ব ভূত দর্শন করিয়া থাকেন। 



৩৩৪ শ্রীকক। [ হ্বাবকালীল। ]' 
চাহি টির হস 

যে৷ মাং পশ্যুতি সর্ববন্ত্র সর্ববং চ ময়ি পশ্যতি । 

তশ্যাহহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥ 

যেব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু এবং সকল বস্ততে আমাকে দর্শন করে, 

আমি তাহার অনৃষ্ত হই ন1) সেও আমাৰ অনৃস্ত হয় না। 
যেব্যক্তি আমার সহিত একীভূত হইয়৷ আমাকে সর্বতৃতস্থ মনে কবিয়! 

ভজনা কবে, সে যেকোন বৃত্তি অবলম্বন করুক, আমাতেই অবস্থান করে। 

যেব্যক্তি আপনাব স্ুখছুঃখেব স্তায় সকলের স্থুখহঃখ দর্শন করে, সেই শ্রেষ্ঠ 
যোগী। 

অজ্জুন কহিলেন, হে মধুনুদন ! তুমি আত্মার সমতারূপ যে যোগের কথা 

বলিলে, মনের চঞ্চলতা৷ নিবন্ধন আমি ইহাব দীর্ঘকাল স্থায়ীত্ব দেখিতেছি না। 
মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, ইন্দ্রিরগণের ক্ষোভকর, অজেয় ও হুর্ভেছ্ক ! যেমন বাযুকে 

নিরুদ্ধ করা অতি কঠিন, মনকে নিগৃহীত করাও সেইরূপ ছুফব বোধ হইতেছে । 
রুষ কহিলেন, হে অঞ্জুন! চঞ্চল স্বভাব মন যে ছুনিগ্রহ বা অ-বশ্ঠ 

তাহাভে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বার! তাহাকে নিগৃহীত 
বা বশীনৃত কবিতে হয়। যাহার চিত্ত বশীভূত নহে, তাহাব পক্ষে যোগ 
লাভ কৰা ছূর্ঘট । যে বদ্বণীল ব্যক্তি অস্তঃকবণকে বশীভূত করিয়াছে, সে ব্যক্তি 
যথোক্ত উপার দ্বারা যোগ লাভ করিতে সমর্থ হয়। 

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে বাক্তি শ্রদ্ধাবান্ কিন্ত যত্বহীন ও যোগ- 

অষ্টচেতা, যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত ন৷ হইয়া তাহায় কি অবস্থা হয়? 
সেকি যোগ ও কর্ণ উভর হইতে ভ্রষ্ট, নিবাশ্রয় ও ব্রহ্ম লাভ বিষয়ে অনভিজ্ঞ 

হইয়! ছির মেঘেব স্তায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না? হে কৃঞ্খ! আমার এই সংশয় 
ছেদন কব, তোম! ব্যতীত আব কেহই এই সংশয় অপনোদনে সমর্থ হইবে না । 

কৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ! যোগত্রষ্ট ব্যক্তি কি ইহলোক”% কি পরলোক 
কোথাও বিনষ্ট, হর না। কোন শুভকারী ব্যক্তিই ছর্গতি প্রাপ্ত হয় না। 
যোগত্র্ট ব্যক্তি পু্যকানীদিগের প্রাপ্য লোকে বছ বৎসর অবস্থান করির!] 
সদ্দাচায ও ধন সম্পন্ন দিগেব গৃহে অথব! বুদ্ধিমান যোগীপ্দিগের বংশে জ্বন্ শ্রহণ 

কবে। মোগীদিগের জন্ম অতি হর্লত। বোগত্রষ্ট ব্যক্তি বন্ধ ন। কবিলেও 



, [স্থাক্নকালীল! ] ভারত সময় । ৩৩৫ 

পূর্ববাভ্যাস বশতঃ সেই জঙ্বো পূর্ববজন্ম সঞ্জাত বুদ্ধি লাত করে এ্রবং এবং যুক্তি 
বিষয়ে পূর্ববজন্ম অপেক্ষ! অধিকতর ঘনত্ব করিয়া! থাকে। 

যোগত্রষ্ট ব্যক্তি কোন অন্তরায় বশতঃ ইচ্ছা না করিলেও পূর্বরজন্ম কৃত 
্র্মনিষ্ঠা লাভ করেন; তখন তিনি জিজ্ঞান্থ হইয়াই বেদোক্ত কর্মফল অপেক্ষা 
সমধিক ফল লাভ করেন। 

নিপাপ যোগী অধিকতব যদ্ব সহকাবে অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পৰবিশেষে 
পরম গতি প্রাপ্ত হন। হে অঞ্জন! যোগী, তপন্বী, জ্ঞানী ও কর্মী অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি যোগী হও । 

যোগিনামপি সর্ব্বষাং মদ্গতেনাহস্তরাত্মনা ৷ 

শ্রন্ধাবান্ ভজতে যে৷ মাং স মে যুক্ততমো৷ মতঃ ॥ 

হে পার্থ! আবার যোঁগীদিগের মধ্যে যিনি মাগত চিত্ত হুইয়! কেবল 
আমাকেই ভজনা করেন, তিনিই সর্বশেষ্ঠ। 

সপ্তম অধ্যায়। 

জ্তানবিজ্ঞানযোগ । 

হে অর্জুন! তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত ও আমাৰ আশ্রিগ হইনা 
ধোগাভ্যাস পূর্বক যেরুপে আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পাবিবে, তাহ! 
শ্রবণ কন । 

আমি তোমাকে সাধন ফলাদি সহিত যে জ্ঞানবিজ্ঞানের কথ! বলিতেছি, সেই 
চৈতন্তরূপ জ্ঞানকে বিদিত হইলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না। 

মনুষ্যাণাং সহলেষু কশ্সিদ্ ষততি সিদ্ধয়ে। 

হততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিম্মাং বেত তততঃ ॥ 



৩৬ ভীবক। [ থাককালীলা ] . 
সি স চে জি এন চি দি চিএ ইসি /ল/গ এরর এ এসসি এসএ এছ এটি এসি এ হি ২০৫ 

সহত্র সহশ্র মহ্থষের মধ্যে একজন হয় ত জ্ঞান লাভের জন্ত যত্ব করে, 
আর তাদৃশ যন্রণীল সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ হয় ত আমার ( পরমেখবরেব ) 
হ্বরূপ তত্ব বিদিত হয়। 

আমার মায়ারূপ প্রকৃতি ভূমি, জল, অনল? বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও 
অহঙ্কার এই আট প্রকাবে বিভক্ত; এই প্রকৃতি অপরা। এতস্তিকন আমার 

আর একটী জীব স্বর্ূপা পরা প্রকৃতি আছে; তাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া 
রহিয়াছে । 

হে পার্থ! স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদয় এই ক্ষেত ও ক্ষেব্রজ্ঞ-স্বরূপ 
প্রকৃতিদ্বয় হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে । আমিই এই সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ ও 
আমিই ইহার প্রলয় কর্তা; আম! ভিন্ন ইহাব স্থৃষ্টি সংহারেব আর শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র 
কাবণ নাই। যেমন শৃত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রুপ আমাতেই এই বিশ্ব 

গ্রথিত বহিয়াছে। আমি সলিলে রসরূপে, চন্ত্রক্্যে প্রভারপে, সমুদয় বেদে 

গুকাবরূপে, আকাশে শবরূপে, মন্থ্থ সকলে পৌরুষরূপে, পৃথিবীতে পবিত্র 

গন্ধরূপে, অনলে তেজঃরূপে, সর্ধভূতে জীবনরূপে ও তপস্থিগণে তপস্তাবপে 
অবস্থান কবিতেছি। হে পার্থ! তুমি আমাকে সর্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া 
জানিও। আমি বুদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ, বলবানেব ছুরাকাজ্ষা 

শৃন্ত বল এবং সর্বভৃত্তের ধর্মান্ুগত কাম। 
যে সমস্ত সান্বিক, রাজসিক ও তামসিরু ভাব আছে, তাহা! আম! হইতে 

উৎপন্ন এবং আমারই অধীন $ কিন্তু আমি কদাচ এ সকলেব বশীভূত নহি। 

জগংস্থ সমুদয় লোক এই ব্রিগুণাত্মক ভাবে বিমোহিত হইয়া আমাকে বিদিত 

হুইতে সমর্থ হয় না। 

দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া । 
মামেব যে প্রপদ্ধন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 

'অলেৌকিক গুণময়ী নিতান্ত ভুস্তরা আমার এক মায়া আছে ? যাহারা অক 

আশ্রয় কবে, তাহারাই এ মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। 

এঁথায়৷ ছাব। যাহাদিগের জ্ঞান অপহ্বত হইয়াছে এবং যাহাবা আস্থর 



[ ঘাবকালাল! ] বত মমব। ৩৩৭ 

ভাৰ অবলম্বন কবিয়াছে, সেই কাব নখাধম মূখ কদাচ আমাকে প্রাপ্ত 

হয় না। 

আর্ত, আম্মজ্ঞানাভিলাধী, অর্থার্থী (ইহ পবলোকের নুখাকাজ্জী) ও 

জ্ঞ/নী এই চারি প্রকার লোক আমাকে ভজনা কবিষ! থাকে। 
তন্মধ্যে অতিমাত্র তক্ত ও যোগথুক্ত জ্ঞনীই শ্রেষ্ঠ ; আমি জ্ঞানীব এবং জ্ঞানী 

'আমাব অতিশয় প্ররিয়। 

উদ্ারাঃ সর্ব এবৈতে ভ্্ানী স্বাত্সৈব মে মতম্ । 
আসন্মিতঃ স হি যুক্তাত্মা। মামেবাহুনুন্তমাং গতিম্ ॥ 

উক্ত চাবি প্রকাধ ভক্তই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু জ্ঞানী আমাব আম্ম। ন্বপ ” তিনি 

সধ্যদ।ই আমাতে সমাহিত থাকেন এবং আমা ভিন্ন ত।হাব আব উৎক& খল 

ক।মনাও নাই। 

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপগ্ভতে । 

বাস্থদেবঃ সর্নবমিতি স মহাস্ধা॥ স্থুললভঃ ॥ 

জ্ঞানবান্ বাক্তি বহু জন্ম অতিক্রম পূর্ব্বক বাস্থুদেবই এই চরাচব বিশ্ব , এই 

পকাব অভেদ দর্শন কবিয়। আমাকেই প্রাপ্ত হয়। সুতবাং ত।ধূশ মহাস্মা 

অতিশয় ছরলভ। 

কামৈস্তৈস্তৈহৃ তজ্ঞানাঃ প্রপদ্ঠন্তেহগ্তদেবতাঃ | 
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্য। নিয়তাঃ স্বয়া ॥ 

কামন! ঘ্বাবা যাহাদেব তবজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাভাবা! তাহাদেব পুব্ব 

পূর্বা জন্মেব বাসনান্ুসাবে নিয়ম।দিব আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য দেবতা উপাসনা 

করিয়া থাকে । 

যো যে যাং মাং তন্ুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াহর্চিতুমিচ্ছতি । 
তশ্ঠ তন্ঠাহচলাং শ্রদ্ধাং ভামেব বিদধাম্যহম. ॥ 

[৪৭] 
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যে যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হুইয়া যে যে দেবমুন্তির প্রতি শ্রদ্ধ! পুর্ব্বক অর্চনা 
কবিতে প্রবৃত্ত হয়, আমিই তীহাদিগকে সেই সেই দেবতার প্রতি তাহাদিগের 

অচল ভক্তি প্রদান করিয়! থাকি । 

তাহাব! শ্রদ্ধা সহকারে সেই সকল, দেবতার আর।ধনা৷ করিয়! নিজ নিজ 
কাষনান্থ্যায়ী যে দব ফল লাভ করে। প্রক্ুতপক্ষে আমিই তাহাদের (সেই 

সমুদয় কামন৷ পূর্ণ করিয়! থাকি। 

কিন্তু অল্পবুদ্ধিগণেব আবাধনালব ফল সমুদয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কারণ 

দেবার্চনা ঘ্বার! তাহাবা দেবলেকই প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আমাব ভক্তগণ পরিণামে 

আমাকেই লাভ কবিয়! থাকে । 

আমি অব্যক্ত; কিন্তু নির্ধবোধগণ আমাব অব্যয় ও অতি উৎকৃষ্ট শ্বরূপ 

অবগত না হইয়া আমাকে মনুষ্য, মীন ও কুম্মাদি ভাবাপন্ন মনে কবে। আমি 

সকল লোকেব নিকট প্রকাশিত হই না) এবং যোগমায়ায় গ্রচ্ছন্্ন হইয়া! আছি 

বলিয়া মুঢগণ আমাকে জন্মহীন অব্যয় বলিয়৷ অবগত নহে। 

আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালেব সমস্ত বিষয়ই অবগত আছি, কিন্ত 
হে অজ্জুন! কেহই আমাকে জ্ঞাত নহে। 

হে ভারত! প্রাণিগণের স্থুলদেহ উৎপন্ন হইলে তাহাবা ইচ্ছা-দ্বেষ জনিত 
শীতোষ্ণাদি দ্বন্্ কর্তৃক মোহ প্রাপ্ত হইয়া হইয়া থাকে। কিন্তুপুণ্য কর্মানুষ্ঠান 
দ্বাবা যাহাদিগেব পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই ঘন্ঘ মোহাদি বিনিম্থুক্ত 
ব্ক্তিগণই আমাব ভজনা কবিয়া থাকেন। 

বাহারা আমাকে ( সগুণ ব্র্গকে ) আশ্রয় কবিয়া জরামৃত্যু হইতে বিনিন্মুক্ত 
হইবাব যত্ব কবেন, তাহীবাই সমগ্র অধ্যাত্মা বিষয়, নিখিল কর্ম ও সনাতন 
ব্রহ্ম অবগত হইতে সমর্থ হন। যাহাবা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিষজ্জেব 
সহিত আমাকে সম্যক বিদিত হইয়াছেন, সেই সমস্ত সমাহিতচিত্ত-ব্যক্তি মৃত্যু 
কালেও আমাকে বিস্থৃত হন না। 

-(০)- 
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অষ্টম অধ্যায়। 

অক্ষরব্রন্দম যোগ। 

অজ্জুন বলিলেন, হে বাসদের ! ব্রহ্গ, মধ্যাম্ম ও কর্ম কাহাকে বলে? 

অধিভূত, অধিটদব বা কি? মন্ুম্াদেহে অরধিষজ্ঞ কি এবং তাহা কি্ধুপে 
অবস্থথন করিতেছে? সংযতচিত্ত ব্যক্তিবা মৃত্যুকালে কি প্রকারে ব্রহ্মকে 

বিদিত হন? 

বাস্থদেব বলিলেন, হে অর্জুন! যিনি পবম, অক্ষয় ও জগতেব. মূল কারণ, 

তিনিই ব্রহ্ম । সেই ব্রদ্মেব অংশ স্ববপ যিনি জীবদেহ অধিকাব কবিয়! অবস্থান 

করেন, তাহাকে অধ্যাত্ম বলে। প্রাণিগণেব উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যজ্ঞাদিই 
কর্ম বলিয়া কথিত হয়। 

বিনশ্বব দেহাদি পদার্থ সকল, ভূত সকলকে অধিকার কবিয়া! থাকে, এই 
নিমিত্ত তাহাকে অধিভূত কহে। কৃর্ধ্যমগুল মধ্যবর্তী বৈবাজ পুকষ দেবতাদিগের 
অধিপতি বলিয়া তাহাকে অধিদৈবত কহে। আর আমি এই দেহে যজ্ঞের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অবস্থান করিতেছি, এজন্য অধিষজ্জ বলিয়।৷ অভিহিত 

হয়৷ থাকি। 

যিনি অন্তকালে আমাকে ম্মরণ পূর্বক দেহত্যাগ কবেন, তিনি নিঃসন্দেহে 

আমাব স্বরূপ প্রাপ্ত হন। 

যং যং বাহপি স্মরন ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। 

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তন্তাবভাবিতঃ ॥ 

( চিরজীবনে সর্ব! স্মরণ জন্য ) মবণকালে যে যাহা ভাবনা কবি! দেহত্য।গ 

কবে, সেই সেই বস্তর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। 

রি তন্মাৎ সর্বেবধু কালেষু মামনুষ্মর যুধ্য চ। 

ময্যপিত মনোবুদ্ধি মরমেবৈত্বন্য সংশয় ॥ 



৩৪০ শ্রীকষ্ণ | | দ্বাবক।লীলা ] 
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অতএব সর্বদা আমাকে চিন্তা কর ও যুদ্ধে পরব হও) ( অর্থাৎ 

গশ্পরবৃক্তিকে শিবেকযুদ্ধে পবাস্ত কৰ। ) মন ও বুদ্ধি সন্ত আমতে অর্পণ 

কবিলে 'আম|কেই প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। 

অন্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নাইন্যগামিন! 

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থাহনুচিস্তয়ন্ ॥ 

হে অঙ্জুন। অভ্যাসবপ উপায় অবলম্বন কবিয়া অনন্তমনে সেই দিব্য পবম 
পুব্ষকে চিস্া কবিলে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 

যিনি সর্বজ্ঞঃ অনাদি ও সর্বনিয়ন্তা, হুক্াতিহুক্, যিনি সকলেব বিধ।তা ও 

অনিন্থ্য স্বব্প এবং যিনি আদ্িত্যেব স্তা।ষ স্বপ্রকাশ ও প্রক্কৃতিব অতীত ; 

মৃত্যাকালে যিনি মনকে একাগ্র কবিরা সেই দ্বিবা পবম পুকষকে স্মবণ 
কবেন, ধিনি ভক্তিযুক্ত ও যোগবলে বলীয়ান, তিনিই ভ্রযুগল মধ্যে প্র।ণবাযুকে 
র/খিয়া সেই দিব্য পুকষকে প্রাপ্ত হয়েন। 

হে 'অঞ্জুন! বেদবেব্বাব! ধাহাকে অক্ষয় বলিয়া থাকেন এবং বিষয়াসক্তি 

শুন্য যতিগণ যাহাতে প্রবেশ করেন ও ধাহাকে বিদিত হঈবাব নিমিত্ত 

্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান কবেন, আমি সেই বস্তলাভেব উপায় সংক্ষেপে বলিতেছি, 
শ্রবণ কব £-_- 

যে উপাসক সমস্ত ইন্দ্রিয় অবকদ্ধ ও মনকে হৃদয় মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া 

প্রাণথবাধুকে শিরোদেশে স্থাপন ও আম্মসমাধি লাভ করেন; এবং “৮ এই 
ব্রক্ষদপ একাক্ষব উচ্চাবণ করিতে করিতে আমাকে ( পবমেশ্বরকে ) চিন্ত! 

কবেন, সেই ব্যক্তি দেহান্তকালে পবম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

অনন্যচেতাঃ সততং যে! মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 

ৃ বনি স্থলভঃ পার্থ নিতাযুক্তত্য যোগিনঃ ॥ 

যিনি অনন্তমনে সতত আমাকে ম্মবণ করেন, সেই সমাহিত হি আঁমাকে 

অনায়াসে লাভ কবিতে সমর্থ হয়েন। 
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মামুপেত্য পুনর্জন্ম ছুঃখালয়মশাশ্বতম্। 

নাপ্ুুবন্তি মহাত্মনঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ 

এই প্রকার উপান্নকগণ আমাকে প্রাপ্ত হুইয়া পুনর্ববাব সর্ব চঃখেব আলয় 
স্বব্প সংসাবে জন্ম গ্রহণ কবেন না। যেহেতু তাহাবা পরম সিদ্ধি স্বরূপ 

মোক্ষ লভ করিয়া থাকেন। 

আব্রহ্ষভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহ্্ুন । 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিছ্যাতে ॥ 

হে অর্জন! ব্রঙ্গলোকাদি সমস্ত লোকবাসিগণেখই পুনবাবর্তন হয়৷ 

থকে । কেবল একমাত্র আমাকে লভ কবিলে আব জন্ম গ্রহণ কবিতে 

হয় না। 

সহঅ দৈব যুগে ব্রন্মাব এক দিন এবং এপ সহস্র যুগে এক বাত্রি হয়। 
বাহাবা ইহ! বিদিত হইয়াছেন, সেই সর্বজ্ঞ ব্ক্তিবাই অহোবাত্র বেত! । 

্রহ্াব দিবস আগত হইলে অব্যক্ত কাবণ হইতে ব্যক্ত চরাচব ভূত সকল 
প্রাহ্ভত হইয়া থাকে। আব বাত্রি উপস্থিত হইলে সেই কাৰণ স্বরূপ সেই 
অব্যক্ত পদার্থে সমস্ত বস্ত বিলীন হইয়! যায়। 

সেই ভূত সকল ব্রহ্মার দিবসাগমে বাবস্বাব জন্ম গ্রহণ কবিয়া রাত্রি সমাগমে 
বিলীন হয় ; এবং পুনরায় দিবসাগমে কম্মাদি পবতন্ত্র ও সমুৎপন্র হইন্না পুনরাষ 

রাত্রি সাগমে বিলীন হুইয়। থাকে। 

সেই চবাচরেব কাবণ-বপ অব্যক্ত অপেক্ষাও পরতব অতিশয় অব্যক্ত 

( অন্যক্তেরও অতীত, ইন্দ্রিয়গণেব অগোচব ) সনাতন বা নিত্য আব একটা 

স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তাহ! সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও কদাচ বিনষ্ট হয় না। 

সেই অক্ষয় অব্যক্ত সত্বা-স্বরূপকে শ্রুতি স্থৃতি জীবেব পবম গতি বলিষা 

নির্দেশ কবিয়াছেন। সেই সম্ভারূপ ভাব প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনর্জন্ম 
হরি না। তাহাই আমাব সর্বোতকষ্ট ধাম। 

হে অজ্জন! সেই পর্ণ পুকষকে একান্ত ভক্তি দ্বাবা প্রাপ্ত হওয়! যায়; 



৩৪২ শ্রীকষঃ। [ ঘ্বাবকা লাল! ] 
তি ৩ এ এরি এসি ৫৮ বি ই এ, এন ইউনি সই (চনে টনদিন্হনঠিচি. পিনছ্ছি. এ আসনটি ও পি (এ এটি জন 

সমস্ত ভূতই তাহার অভ্যন্তরে অবস্থান কবিতেছে ; এবং তিনিও সমস্ত 
জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। 

হে ভরতর্যভ! যোগীবা যেকালে গমন করিলে আবৃত্তি বা অনাবৃত্তি 
প্রা হয়েন, আমি সেই কালের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। 

যে স্থানে দিবস গুরুবর্ণ ও অগ্নির স্তায় প্রভাসম্পন এবং ছয় মাস 
উত্তবায়ন $ সেই দেবযান মার্গে গমন করিয়া ব্রন্মোপাসনাশীল পুরুষ ব্রহ্মকে লাভ 
করিয়া থাকেন; আর যে স্থানে ধুম, রাত্রি, কৃষণপক্ষ এবং ছয় মাস দক্ষিণায়ন 

অনস্থিতি করিতেছে, সেই স্থানে গমন করিয়৷ কর্মী পুরুষ চন্ত্রমাকে লাভ 
কবেন এবং কর্মফল ভোগ কবিয়। পুনরায় সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়েন। 

গুরু ও কৃষ্ণ এই ছুই পথ জগতে নিত্যসিদ্ধ। শুর্রমার্গের দ্বারা উপাসক 
অপুনরাবৃত্তি এবং কৃষ্মমার্গেব ত্বার! পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হুইয়া থাকে । 

হে পার্থ! পূর্বোক্ত মার্গদ্বয় অবগত হইয়। যোগী মোহ প্রাপ্ত হন না। 
অতএব তুমিও সকল কর্মে যোগযুক্ত হইয়া থাক। 

বেদ, যজ্ঞ, তপন্তা, দান ও পুণ্য কার্যে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, ধ্যাননিষ্ঠ 

যোগীগণ সেই সকল ফলবাশি অতিক্রম কবিয়া সর্বোৎকৃষ্ট কারণ রূপ শ্রেষ্ঠ 
ফল লাভ করেন; এবং জগতের মূল কারণ রূপ বিষুণপদ লাভ কবিষ়! 

থাকেন। 

স্পা 

নবম অধ্যায় । 

রাজযোগ। 

ছে অর্জুন! তুমি অস্ুয়াশূন্ত ; এইজন্ড যাহ! অবগত হইলে সংসার বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইবে, আমি সেই গুহ উপাসনা দনন্ধীর ঈশ্বর জ্ঞান, কীর্তন 
করিতেছি, শ্রবণ কব। 

এই আত্মজ্ঞান, সকল বিচ্ধা ও সকল গু পদ্দার্থেব রাজ! ; এবং সর্বোৎকৃষ্ট, 



1 ছবাবকালীল! 1 ভাঁধত সমব। ৩৬৪৩ 
উল তেন (শনির 

পবিত্র ও প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। ইহা! সর্ব ধর্মের ফল স্বরূপ, স্ুখসাধ্য ও 
অক্ষয় কলপ্রদ । 

এই আত্মজ্ঞান রূপ ধর্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত 

ন! হইয়৷ মৃত্যু সমাকীর্ণ সংসার পথে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়৷ থাকে। 

ময় ততমিদং সর্ববং জগদব্যক্তমুত্তিনা । 
মত্স্থানি সর্ববভূতানি ন চাহহং তেবস্থিতঃ ॥ 

অব্যস্তবপে আমি জগতেব সর্বত্রই ব্যাপ্ত আছি; সমস্ত ভূতই আমাতে 
অনস্থিতি করিতেছে, কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি। 

তুমি আমার অদ্ভুত প্রভাব দর্শন কর। এই ভূত সকল আমাতে 
অবস্থিত নহে। আমাব সচ্চিধানন্দ স্বরূপ, ভূত সকলকে ধারণ ও উৎপাদন 
কবিয়াও ভূতমধ্যে অবস্থিত নহে । 

সর্বতোগমনশীল, মহান্ ও সর্বদা বেগবান্ বায়ু যেরূপ আকাশে অবস্থান কবে, 

ভুত সমস্ত সেইৰপ আমাতে অবস্থিতি করিয়া থাকে ? তুমি ইহাই অবধারণ কর । 

হে কৌন্তেয়। প্রলয়কালে এই সমস্ত ভূত আমাব শক্তিরূপিনী ত্রিগুণাম্মিকা 

প্রকৃতিতে বিলীন হয়। , পুনঃস্থষ্টিকালে আমি আবার সেই সকল তত 
সরি করিয়! থাকি। 
আমি স্বীয় মারায় অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মান্তবীন কর্মান্থসারে প্রলয়কাল- 

বিলীন কন্মাদি-পরবশ ভূত সকল বাবশ্বাব স্থষ্টি করিতেছি । কিন্তু হে ধনঞ্জয়! 
উদাসীন পুরুষের স্তার কর্মাদিতে আসক্ত ন! থাকার স্থষ্টি আদি ক্রিয়া সকল 

আমাকে বন্ধন কবিতে পারে না। 

হে কৌন্তেয়! আমাব অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চবাচর জগৎ প্রসব 
করিয়া থাকেন; এবং আমার অধিষ্ঠান জন্তই এই জগৎ নানারপে পুনঃপুনঃ 
উৎপর হইয়া থাকে । 

৮ অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। 
পবং ভাবমজানিন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্ ॥ 



৬৪৪ শ্রীকষণ। | দ্বাবকালীল। ] 
ই হি আঃ ৩ জ। আর নিই হিরন ৫ ডি পিজি পর জগ সি ই আন াস্হসি ই হই ৬ হই এনে হা আত, এ ভা হন জে উনি (নিউ উই রস ২০ এর ও অসি শত 

আমি সর্বভুতেব ঈশবব; $ কিন্ত অবিবেকী ব্যক্তিগণ আমার র্বভুতেব 
পরমেশ্বর স্ববপ পরমার্থ তত্ব নাজানিয়া আমার মনুষ্য মূর্িতে অবজ্ঞা প্রকাশ 
কন্ষিয়া থাকে । 

নিক্ষল কাম, নিক্ষল কর্মী, বিফলজ্ঞান ও বিচান্নহীন পুরুষগণ রাক্ষসী, 
আস্মবী ও মোহিনী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

হে পার্থ! ধাহাব৷ দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয় কবিয়া আমার প্রতি অনন্তাচিত্ত 
হয়েন, সেই মহাত্মগণ আমাকে সর্বভূতের কাবণ ও অবিনাশী জানিয়া ভজনা 
কবেন। 

সততং কীর্তয়ন্তো৷ মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ | 

নমস্যান্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ 

তাভাবা সর্বদা আমার নাম সংকীর্তন, প্রযত্ব পূর্বক দৃঢ়ব্রত হইয়া! আমাকে 
নমস্ক।ব এবং ভক্তি পূর্বক নিষ্ঠাযুক্ত চিত্তে আমাঁব উপাসনা কবিয়া থাকেন। 

কেহ তত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ আমার সহিত আপনাকে অভেদ ভাবন!, 
কেহ পৃথক ভাবনা, কেহ ব৷ সর্বাত্মক বলিয়া ভিন্ন ভিন্নরূপে আমাব আরাধনা 

কন্িয়। থাকে । কিন্তু আমি যজ্ঞ, স্বধা, ওষধ, মন্ত্র, আজ্য, অমি, হোম; 

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, পিতামহ ও বিধাতা ; আমি জ্ঞেয়, পবিত্র বস্ত, 

গুকার, সাম, খকু ও যভুর্বেদ ম্বরূপ; আমি কর্মফল, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, 

নিবাসস্থল, রক্ষক, নুহদ, প্রভাব, প্রলয়, আধাব, স্থান, নিধান ও অবার 

বীজ; আমি উত্তাপ প্রদান ও বাৰি আকর্ষণ এবং পুনরায় বারি.বর্ষণ কবি; 

আমি অমৃত ও মৃত্যু এবং সৎ ও অসৎ স্বরূপ । রি 

ত্রিবেদ বিহিত কর্খাসুষ্ঠানপর, সোমপায়ী, বিগতপাপ, মহাত্মগণ যজ্ঞ 

দ্বাবা আমার সৎকার করিয়া! স্থুরলোক লাভের অভিলাষ করেন ) এবং পবিশেষে 

সুবলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। 
তৎপবে নানাপ্রকাব স্থখভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে তাহাব| পুনরায় মর্ত্য 
ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেন, গ্রইরূপে স্বর্গ কামনায় বেছপ্রতিথান্। কর্মের অনুষ্ঠ।ন্ 
কবিলে সংসাবে বাবন্বার গমনাগমন করিতে হয়। 



| থাবকালীলা ] বত সমব। ৩৪৫ 
আর এ ৯ এ (রন উঠি টিন এ উহ আচ চি হি চি ৮ পিউ 

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যঘৃূপাসতে । 

তেষাং নিত্যাইভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ 

ধাহারা অনন্তচিত্তে চিন্ত। করিয়া আমাব সাক্ষাৎকার লাভ করেন, আমি 

সেই সকল নিত্যযুক্ত মদেকনিষ্ঠ পুরুষদিগকে যোগ (অপ্রাপ্ত বিষয় ) ও ক্ষেম 
€ ততক্ষণ ) প্রদান করিয়। থাকি। অর্থাৎ যে সকল ভক্ত একমাত্র ভগবান্ 
ব্যতীত আর কোন বিষয়েরই, এমন কি নিজ গ্েহযাত্রা নির্বাহেরও চিন্তা! 
করেন না, ভগবান্ তাহাদের সমস্ত বিষয়েব সুব্যবস্থা করিয়! দেন। অপ্রাপ্ত 
অন বন্ত্রাদির সংস্থান এবং তৎসমুদধয় রক্ষণাবেক্ষণের তারও ভক্তের ভগবান্ 
স্বয়ং গ্রহণ কবিরা থাকেন। | 

কথিত আছে, পরম তত্ত অঙ্জুন মিশ্র গীতার শ্লোফের টীকা লিখিতে 
ছিলেন। গীতাব প্লোকে “যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।” দেখিয়া! চিন্তা করিতে 

লাগিলেন যে, বহাম্যহম্-_অহং বহামি অর্থাৎ 'আমি ধনধান্তাদি ম্বযং বহন কৰি 
বা বহন করিয়া লইয়! গিয়া ভক্তের দ্বাবে উপস্থিত হই )--ইহা কখনও হুইতে 
পাবে না। ভগবান্ স্বয়ং কেন বহন কবিবেন? নিশ্চয়ই ইহা! লিপিকাবের ভ্রম 
ঘদাম্যহম্ স্থানে বহামাহম্ লেখা হইয়াছে । দদাম্যহম্--অহ্ং দদামি_আমি 
প্রন কক্পি, ইহাই হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি “বহাম্যহম্” কাটি! তৎস্থানে 
প্দদাম্যহম্” লিখিয়া, টীকা কবিলেন। 

পরদিন মিশ্র পত্রী প্রাতঃকালেই হুদরিস্্র ব্রাহ্মণ অজ্জুন মিশ্রকে বলিলেন, 
আজ গৃহে তগুলকণাও নাই! পুঁথিপত্র ছাড়িয়৷ একবার অন্ন সংগ্রহের চেষ্টা 

করুন, নতুবা আজ উপবাসী থাকিতে হইবে। 
ব্রাহ্মণ পদ্বী একবার বলিলেন, মিশ্র গীতার টীকা লেখায় ব্যস্ত! তাহার 

কথা কানে গেল না। কির়ৎকাল পরে গৃহিনী আসিয়া দেখিলেন, তখনও মিশ্র 

নিবিষ্ট মনে মেইরূপ তাবেই পুঁথি লিখিতেছেন। তখন আবার সেই কথ! 
বলিলেন। হিশ্র কোন উত্তর দিলেন না। গৃহিনী নিজ কার্ধে চলিয়া! গেলেন। 
পরে পুনরায় আসিয়া! দেখিলেন, তখনও তেমনই নিবিষ্ট! গৃহিনী কিঞ্চিৎ 
চিঠন্তত ও ছঃখিত হুইয়! বলিলেন, হে প্রভো! আমার প্রতি কৃপা করুন, 

আঞ্জ গৃছে তগ্ুলকণাও নাই, আছাবের সময় আমি আপনাকে কি দিয়া 
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পরিতুষ্ট করিব? ক্ষুধার স্ভায় পরম শক্র আর নাই! ক্ষুধা শাস্তি ন! হইলে 
অবশ্ত করণীয় ভগবচ্চিত্তারপ অন্ভতও বিষের ভ্ভায় প্রতীরনান্ হয়। অতএব 
আপনি কপ! পূর্বক কিঞ্চিৎ অন্ন সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করুন। 

গৃছিনীর মিষ্ট ভৎ্সনায় মিশ্র গামছা কাধে লইয়া বাহির হছইলেন। এবং 

অন্নের চেষ্টায় বহুদূর পর্যন্ত গমন করিতে লাগিলেন। 
এদিকে মিশ্র বাহির হইবার দণ্ড ছুই 'মধ্যে পরিপূর্ণাঙ্গ অতি ন্থুকোমল 

অপরূপ রূপবান্ স্ব কৃষ্ণ ছুইটা অপূর্ব বালক ' ছুই ভার খাস্ছ দ্রব্যাদি লইয়া 
মিশ্র গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “লও গো! লও- মিশ্র মহাশয়ের এই সমুদয় 
জিনিস লও।” গৃহিণী বাহিরে আসিয়া! ছুই ভাবে অপবিমেয় খান দ্রব্যাদি 

দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বালকঘ্বয়ের অপরূপ রূপ দেখিয়! তাহাব 
বিস্ময়ের সীমা বহিল না! ভাবিলেন, তাই ত এমন ভদ্র ঘরের ছেলেদেব 
দ্বারা এত সব জিনিস পাঠান 'ভাল' হয় নাই। প্রকাহ্টে বলিলেন, তোমরা 

কাদের ছেলে বাছ। ? 
তাহাক্লা বলিলেন, গোপ। 

গৃহিণী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দ্রব্যগুলি লইবার উপক্রম করিলে তাহাবা বলিলেন, 

কোন স্থানে রাখিতে হইবে বলুন, আময়া রাখিয়। দিতেছি । 
তাহা! বলিম্ব! তাহাব৷ মিশ্র পত্বীক্ন' নির্দেশ মত দ্রব্য সমুদয় গৃহে রাখিতে 

লাগিলেন। গৃহিণী বালকদ্বয্বেব পে মোহিত হইয়া তাহাদের শবীরের অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের গঠন নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ কবিতে ছিলেন। দেখিলেন, জগন্সনোহর 

কুষ্ণবর্ণ বালকটীর পৃষ্ঠদেশে আ্চড়েব দাগ, তাহা হইতে রক্ত বহিয়া পড়িতেছে ! 
তাহা দেখিয়া মিশ্র-পদ্ধী অতিমাত্র নেহে কাতর হইয়া বলিলেন, “আহা হা! 
বাছা! তোমাৰ পৃষ্ঠে এমন আঘাত লাগিল: কেমন' করিয়া ?” বালক 'ঈষৎ 

হাসিয়া বলিলেন, মিশ্র -মহাশয় লেখনী দ্বারা আমাকে এইরূপে আঘাত 
কনিয়াছেন। 

তিনি অভিমান: বিস্থিত হইয়া 'বলিলেদ; *জ্যা!' বল'কি1। মিশ্র? 
মিশ্রেব' এমন নিষঠুতা ত স্ুধনও দেখি নাই! তোমাদের মত এমন, কোমল 
নয়মমনোরম ' অপূর্ব্ব বালককে ' আঘাত করে; এমন নিষ্ঠুর কে আছে 
আচ্ছা তিনি'ঘরে আম্থল, তাহার এমন' নিষ্ুরতার প্রতিযাদ শ্বরূপ “আমি 
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উপবানী থাকিব। তোমর! বাছ! বিশ্রাম কর। আমি দ্গান্না করি? নান 

হইলে তৌমরা আহার করিয়া যাইবে। 
তাহাব! বলিলেন না মা--আমাদের অনেক কাজ । আরও অনেক স্থানে 

ভার লইয়া যাইতে হইবে; আমরা গোপের ছেলে, ভার বহাই আঙ্গাদের 

কাজ। 

ইহা! বলিয়! তাহার! চলিয়া! গেলেন। শিশ্র-পত্ধী অতি কাতরভাবে অনিমেষ 
লোচনে তাহাদিগকে দর্শন কবিতে লাগিলেন। তাহারা যখন তৃির. অন্তরাল 

হইলেন, তখন গৃছে ফিরিয়া দেখিলেন, অপরিমিত ভোজ্য দ্রব্যে গৃহ পরিপূর্ণ ! 

ভাবিলেন, মিশ্র এত দ্রব্য কোথায় পাইলেন? আব এই বালকছয়ই বা এত 

দ্রব্য আনিল কেমন করিয়া? ছুই ভাবে কি এত জ্রব্য একবারে আসে? 

বালকত্য় এক এক ভারে এত দ্রব্য আনিয়াছে? বিশ্ময়ে তাহাব হাদ়,পূর্ণ 
হুইয়া' গেল! 

যাহাহউক, নানাপ্রকাৰ চিন্তা কবিয়৷ অত্যন্ত জানব্দিতা হইয়া রন্ধন 
কার্যে গমন করিলেন। মিশ্রের জন্য নানাবিধ ব্যজনাদি পাক করিয়া অপূর্ব খাস 

সামগ্রী প্রস্তত পূর্বক অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মিশ্র মহাশয় বেলা প্রায় 
তৃতীয় প্রহৰে অতি শুধফবদনে গৃহে আগমন করিয়া বলিলেন, “সতি ! ভগব- 

দিচ্ছায় আজ আর কিছুই পাওয়া গেল না!” 
, মিশ্র পত্রীগ্র্থীলিলেন, সে কি! তুমি ত ছুই ভার খাস ভ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছ $ 

শ্বেত রুষ্* অপরূপ রূপলাবগ্যময় ছুইটী গোপবালক এই সমুদয় দ্রব্য দিম্না গেল। 

ক্ুষ্ধবর্ণ বালকটীকে তুমি লেখনী দ্বারা এমন আঘাত কবিয়াছ যে, তাহার 
পৃষ্ঠদেশ দিয়া রক্ত পড়িতেছে! তুমি এমন নিষ্ঠুর বলিয়া জানিতাম না। 
যাহাকে দেখিলে মনঃপ্রাণ গিয়া যায়, যাহার মধুরিম মৃষ্তি প্রাণে অপূর্ব 
শান্তি দান করে, তাহাব গায়ে হাত উঠিল কেমন করিয়া? 

মিশ্র অতিমাত্র বিশ্মিত হইয়া বলিলেন, সেকি? .ছুমি কি বলিতেছ 

আমি কিছুই বুবিতেছি না। কৈ কি ভ্রব্য,দেখি_-বলিয়। মিশ্র উঠিয়! গিয়া 
গৃহে অপূর্ব অতি মূল্যবান অপরিমের ভোজ্ান্্রবয দেখিয়! কিয়ৎকাল বিস্মিত 

'স্ছ্ইয়া, ব্রহিতিলন। পরে "বঙ্গিলেন,- (লখনী,.ধারা “মারিয়াছি ?--“অহো! ! ধন্ত 
গৃহিনী) তুদিইনখন্ত ! হতভাগ্য" আমি “তাহাদের "দর্পন -পাইলাফ ন! 1” বলিয়া 

অর হাস অন বে অরিন হা এরি ই হি 1 রান তে সস 
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হত হুইয়। পড়িয়া গেলেন! বনক্ষণ পরে গৃহিণীর শুশ্রযায় চৈতন্ত লাভ 
কবিলে, গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? ৃ 

তিনি বলিলেন, আমি গীতার ক্লোকের “বহাম্যহম্্* কাটিয়া “দদাম্যহম্” 
কবিয়াছি। ধন্ত তুমি, তাহাদের রূপ দর্শন করিয়! ধন্ত হুইয়াছ, তাহার! গোপ- 
বালক রামকৃষ্ণ! এখন বুঝিতেছি গীতা তাহার শরীর 1! গীতার বাণী তীাহাব 
শ্রীমুখেরই বাণী ! হায়! আমার পাগ্ডত্যাভিমান- _সাধন গর্ব,” _তোমার পদরজের 
তুল্যও নহে! তুমি স্ত্রী বলিয়া! সঙ্কুচিত হুইও না, তুমিই ধন্ত ! ধন্ত গ্রভো ! তুমি 
এমনই করিয়৷ যোগক্ষেম স্বয়ং বহন কর! অধম আমি তোমার ভক্ত ন! 
হইলেও আমাকে শিক্ষ। দিবার জন্তই আজ আমার গৃছেও উপস্থিত হুইয়াছ! 
এমন অধম আমি যে তোমার চিন্তা ন! করিয়৷ অন্নের জন্ত ঘারে ছারে ঘুবিয়া 
মরি! তুমিই যে একমাত্র অন্নদাতা, তাহা! ভুলিয়! যাই! গ্রভে1! প্রভো! 
প্রভে। ! আমার বলিবাব কিছুই নাই! আমায় প্রাণ দাও, মন দাও, শক্তি 
দাও, যেন তোমাতে মগ্ন হইয়া! থাকি। 

ইহ! বলিয়া হা! কৃষ্ণ! হা! কৃষ্ণ ! শবে উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । 

শ্রীরু্চ বলিলেন, হে অর্জুন! 
যাহার! শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে অন্ত দেবতার আরাধনা করে, তাহার 

অজ্ঞানতা বশতঃ আমারই পুজা! করিয়া থাকে। 
আমিই সকল যজ্মের ভোক্তা ও ফর্দাতা, ইহ! না জানিয়৷ জীবগণ 

পুনঃপুনঃ সংসারে যাতায়াত করে। 

দেবব্রত-পনায়ণ ব্যক্তিরা দেবগণ, পিসৃব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ পিতৃগণ ও ভূত 
সে্বকের! ভূত সকলকে এবং আমার উপাসকের! আমাকেই প্রাপ্ত হয়। 

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে মে ভক্ত্য প্রবচ্ছতি । 

 জহুং ভক্তুপহৃতমশ্নামি প্রতাত্মনঃ ॥ 

পত্র, পুষ্প, কল ব| জল, যিনি যাহা ভক্তি পূর্বক আমাকে দান করেন, আমি 

সেই শুদ্ধচিতত ব্যক্তির শ্রদ্ধা প্রদত্ত পদার্থ গ্রীতি পূর্বক গ্রহণ করিয়| খাকি ॥ 
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বু করোধি যাগ্মাসি বক্ছুহোষি দদাসি বহু । 

বত্তপন্যসি কৌন্তেয় ত কুরুষ মদর্পণম্ ॥ 

হেকোন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর, ভোজন কর বা! হোম কর, দান বা 
তপন্তা কর, তৎসমস্তই জমাতে অর্পণ করিবে। তাহা হইলে কর্ণাজনিত 
শুভাণ্তত ফল হইতে বিমুক্ত হইবে এবং কর্ধার্পণরূপ যোগঘুক্ত হইয়। আমাকে 
লাভ করিবে। 

সমোহহং সর্ববভূতেযু ন মে ্েস্যোহস্তি ন প্রিয় | 
যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাহপ্যহুম্ ॥ 

আমি সর্বজীবের পক্ষেই একরূপ, কেহ আমার শক্রে বা মিত্র নাই। 

যাহার! ভক্কি পূর্বক আমার আবাধনা করে, তাহারা আমাতেই অবস্থান 
করিয়া থাকে এবং আমিও তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া! থাকি। 

অপি চেশু স্ৃদুরাচারো ভজতে মামনন্তাভাক্ ॥ 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যখ্যবসিতো। হি সঃ ॥ 

বদি কোন ব্যক্তি নিতান্ত ছুরাচার হইয়াও অনন্তচিত্ে আমার ভজন কবে, 
তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে; কারণ তাহাব অধ্যবসায় অতি সুন্দর । 

ক্ষিপ্রং ভবতি ধন্মাত্মা শঙ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ৷ 

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ঠতি ॥ 

ছে কোৌস্তের! সে শীত্রই ধর্্াত্ম! হইয়া নিত্য শাস্তি লাভ করে। তুমি 
নিশ্চয় জানিও আমাব ভক্ত কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। 

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেৎপি স্থ্যঃ পাপধোনয়ঃ। 

জিয়া! বৈশ্যান্তথ! শৃত্রাপ্তেৎপি খাস্তি পরাং গতিম্॥ 
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কিং পুনব্রাক্ষণাঃ পুণ্যা “ভক্ত ক্লাজর্ধর়ত্তথ। | 
অনিত্যমন্রখং লৌকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব 'মাম্ ॥ 

মন্মন! ভব মন্তক্তো মদঘাজী মাং নমন্কুরু | 
মামেবৈব্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মণুপর়ায়ণঃ ॥ 

অতি পবিত্র হ্রাক্ষণ -ও তি পরায়ণ- গ্নাজধিগণের কথ! ' দূরে থাকুক, 
যাহার! নিতান্ত পাপাত্ম (পাপযোনিসম্তৃত ), ক্ৃষি ব্যবসায় নিক্নত নৈশ, 
অধ্যয়ন বিয়ছিত শুদ্র এবং 'বিচালিতা-বুদ্ধি শ্ত্রীগণও আমাকে আশ্রয় কৰিলে 

পবম গতি লাভ কগিয়! থাকে । 
হে অর্জুন! তুমি এই অনিত্য অস্থখকর লোক প্রাপ্ত হুইয়! আমার 

আবাধন! ও আমাকে নমস্কার”কর। আমাতে মন প্রাণ সমর্পণ পূর্বক আমাৰ 

প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও এবং সর্বদ|! আমাব পুজা”কর। তুমি এইকপে 
আমাতে আত্মা সমাহিত করিলে আমাকে প্রাপ্ত হুইবে। 

দশম অধ্যায় । 

বিভৃতি যোগ । 

হে অর্জুন! .তুমি -আমাব বাক্য আবণে- নিতাস্ত 'গ্রীত ' হুইতেছ ১ এজন 
তোমার হিতকামনার যে সমস্ত উৎকৃষ্ট কথা বলিতেছি, তাহা! শ্রবণ কর। 

।মহধি ও .ছুরগণও আমার . প্রভাব' অবগত-"সহেন ) ' কারণ”'আমি সকল 
বিষয়েই তীহাদিগ্ের আদি । বিনি' জামাকে “অনাদি, জগ্মবিহীন ও 'লকল 
লোকের ঈশ্বর বলিয়৷ জানেন, তিনি জীবলোকে মোহ বিরহিত ও পাপ হইতে 
মুক্ত হুইয়া-থানেন। 

আহি বুদ্ধি, জান, - ব্যাকুজড়া; জমা, 'মতা/প্দম, এশম+ভূখ, ছঃখ, জন্ম, 
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মৃত্যু, ভর, অভয়, অন্িংসা) সমতা, তু, তপ, দান, বশঃ ও অযশঃ। 

প্রাণিগণেনএই সমন্ত' তির ভি্প-ভাব আম! হইতেই উৎপন্ন হুইয়া থাকে। .. 
পূর্বতন সনকাদি চারি জন ও ভৃগু প্রভৃতি "সাত জন মহধি এবং মন্থ সকল 

আমারই প্রভাব - সম্পর, ও আমারই. ষন হইতে সমুৎপন্ন হইরা' এই '.লোক 
ও প্রজ! সৃষ্টি" করিয়াছেন। ৃ 

যিনি আমার এই বিভূতি ও র্ধ্য সম্যক বিদিত হইয়াছেন। তিনি 
সংশয়রহিত জ্ঞান প্রাপ্ত হন। 

পণ্ডিতগণ আমাকে সকলের. কারণ ও আমা হইতে সমন্ত প্রবন্তিত জানিয়া 

শ্লীতমনে আমার অর্চন! করেন। তীহারা আমাতে মনঃ প্রাণ সমর্পণ, করিয়া 

আমাকে বিদিত হন এবং আমার নাম কীর্থন' করিয়া! একাস্ত সম্তোষ ও শাস্তি 

লাভ করিয়া থাকেন। 

তেষাং সততযুদ্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্ববকম্। 
দদামি- বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপবাস্তি তে ॥ 

যাহ্াব! - এইরূপে একা গ্রচিন্তে গ্রীতি পূর্বক আমার ভজনা কবেন, আমি 
তাহাদিগকে এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া-থাকি,- যাহাতে তাহারা আমাকে 

প্রাপ্ত হয়েন। 
আমি অন্ুকম্পা প্রদর্শন করিবাব নিমিত্ত তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত 

হইয়! দীপ্তিশীল জ্ঞান গ্রাদীপ দ্বার! € তাহাদের ') অজ্ঞানান্ধকাব দুরীতৃত কৰি । 
অর্জুন কহিলেন, হে--বাস্ুদেৰ ! : খষিগণ, দেবি নারদ, অসিত দেবল 

ও.ব্দেব্যাস তোমাকে 'পবম ব্রহ্ম, পরম ধাম, 'পরষ' পবিভ্র, শাশ্বত পুকষ, দিব্য, 

আদি দেব ও অজ বলিয়া থাকেন, তুফিগ আপনাকে: এন্বপ' নিতর্দশ করিলে,' 

তুমি যাহা বলিলে তাহাতে আঙফার 'অণুমারও সন্দেহ নাই) দেব ও দানবগণ 
তোমাকে সম্যগ. অবগত নন ) তুমি ,আপমিই' আপনাকে বিদিত,.হইতেছ। 
হে দেবদেব! হেভৃতভাবন! তুমি যে সমন্ত'বিভূতি- দ্বারা এই' লোক: সমুদয়” 
ব্যাপ্ত করিয়া রহিয্নাছ,' এক্ষণে 'সেই সফজ, দিব্য.বিভূতি কীর্তন ক্স । আমি 
কিচ্ধপে তোদাকে সতত চিস্তা/কন্গিয়া' অবগত, হইতে সমর্থ হইব এবং কোন: 
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কোন পদার্থেই বা! তোমাকে চিত্ত করিব? এক্ষণে তুমি সবিস্তারে পুনরার 
আপন শএশ্ধ্য ও বিভূতি কীর্তন কর। তোমার এই অস্থতোপম বাকা শ্রবণ 
কবিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তি হইতেছে না। 

বাস্থদেব কহিলেন, হে অর্জুন ! আমার বিতৃতিব ইয়ত্তা নাই। অতএব 
এক্ষণে প্রধান প্রধান বিভূতি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর) আমি আত্মারপে 

সকল প্রাণীর অস্তঃকরণে অবস্থান করিতেছি। আমি সকলের উৎপভি, 

স্থিতি ও অন্ত স্বরূপ। 

আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষু, জ্যোতিষ্ষগণের মধ্যে সমুজ্দল সুর্য, 
মরুদগণের মধ্যে মবীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র, বেদের মধ্যে সাম, দেবগণেব 

মধ্যে ইন্দ্র, ইঞ্জিয় সমূহের মধ্যে মন ও ভূতগণের মধ্যে চৈতন্ত । আমি রুদ্র- 
গণের মধ্যে শঙ্কর, ঘক্ষ রাক্ষমের মধ্যে কুবের, বন্্ুগণেব মধ্যে পাবকঃ পর্বতেব 

মধ্যে স্ুমেরু, পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনাদিগের মধ্যে কার্তিকের ও 

জলাশয় সকলের মধ্যে সাগর । আমি মহ্ধিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য সকলেব 
মধ্যে গুকার, যজ্ঞ সমুদর়ের মধ্যে জপবজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষ 

সকলেব মধ্যে অশ্ব, দেবধিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ ও 
সিদ্ধগণের মধ্যে মহামুনি কপিল। আমি অস্থগণের মধ্যে অমৃত-মস্থনোড়ূত 
উচ্চৈঃশ্রবা, মাতঙ্গ মধ্যে এ্ররাবত, মনুষ্য মধ্যে রাজ, আযুধ মধ্যে বজ্জ, ধেসুগণ 
মধ্যে কামধেন্থ। আমি প্রাণিগণের উৎপত্তির হেতু কন্র্প, সবিষ তুজন্গগণের 
মধ্যে বাস্থুকি, নির্ব্ষ ভূজঙ্গগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃ- 

গণেব মধ্যে অর্ধ্যমা, নিরমীদিগের মধ্যে বম ও দৈতাগণের মধ্যে প্রহলাদ। 
আমি গণনাকারীদিগের মধ্যে কাল, মুগগণের মধ্যে মৃগেজ, পক্ষীদিগের মধ্যে 

বৈনতেয়, বেগবান্দিগের মধ্যে পবন, শশন্ত্রধারীদিগের মধ্যে দাশরথী নাম, 
মত্ন্তগণের মধ্যে মকর, শ্রোতস্থিনীগণের মধ্যে জাহ্বী। 

আমি ্ষ্ট পদার্থ সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত, বিদ্ত/ সকলের মধ্যে 
অধ্যাত্মবিস্তা,' বিবদমান তার্কিকগণেন্প কথা সমূহের মধ্যে বাদ, অক্ষর সকলে 

মধ্যে অকার ও? সমাস মধ্যে ছন্ম। 
আমি অনন্তকাল, সর্বতোসুখ বিধাতা, সর্ধসংহাননক মৃত্যু ও অভ্যুদয় 

লাভের যোগ্য প্রাশিগণের অভ্যুদয়, নাবীগণেক্র মধ্যে কীর্তি, প্রী, বাকা, স্থতি, 



| দ্বাধকালীলা ] ভারত সমব। ৩৫৩ 

মেধা, ধুতি ওক্ষমা। আমি সামবেদের মধো বুহৎ সাম, ছনোর মধ্যে গায়ত্রী, 

মাসের মধ্যে দার্সশীর্ব, খাতুর মধো বসন্ত, প্রতারকদিগের মধ্যে আমি দূতর্নপ 
ছল, তেজন্বীদিগেব তেজ, বিজয়ীদিগের জয়, ব্যবসারিগণের ব্যবসার, সত্ব- 
গুণযুক্ত পুরুষদিগের লত্ব, বৃষিবংশীয়গণেব মধ্যে বাস্থদেব, পাঁওবগণের মধ্যে 
ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস ও কবিগণের মধ্যে শুক্র) শাসনকর্তাদিগের দণ্ড, 
জয়াভিলাধীদিগের নীতি, গোপ্য বিষয়ের মধ্যে মৌনভাব, জ্ঞানবান্দিগের 
জন ও সর্বভৃতের বীজ শ্বরূপ। 

হে অঞ্জুন! এই চরাচর ভূত আম! হইতে স্বতত্্র নয়। অর্থাৎ ভূত 
সকলের সূল কারণ চেতন স্বরূপ আমি। আম! ব্যতীত চরাচরে উৎপন্ন হইতে 

পারে, এমন কোন বস্ত নাই। সুতরাং আমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই। হে 
পার্থ! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহা আমার বিভূতির অতি সংক্ষেপ 
বর্ণনা মাত্র। বস্ততঃ যে যেবস্ত গ্রশ্্ধ্য ও প্রভাববল-সম্পনন সেই সমন্তই 
আমার প্রভাবের অংশ দ্বারা সম্ভৃত হুইয়াছে। 

হে অঙ্জন। আব অধিক জানিবাব প্রয়োজন নাই, শুদ্ধ, এই মাত্র জানিয়া 
রাখ, যে, আমি আমার একাংশ ছারা এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ধাবণ করিয়া অবস্থান 
করিতেছি । 

্্ ০). 

একাদশ অধ্যায়। 

বিশ্বরপ-দর্শনযোগ । 

অঙ্ছুন কছিলেন, হে বাস্থদেব! তুমি আমাব প্রতি অন্তগ্রহ প্রদর্শন করিয়া 
ধেঁ পরম গুহ আত্ম! ও দেহ প্রভৃতির বিষয় কীর্তন করিলে তন্বারা আমার ভ্রান্তি 
দৃব হইয়াছে। আমি তোমার মুখে ভূতগণের উৎপত্তি, লয় এবং তোমার অক্ষ 

[৪৫] 
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মাহাত্ম্য সবিস্ত।রে শ্রবণ কবিলাম। হে পুরুষোত্বম! তুমি আপনাব যে শিক. 
রূপেব বিষয় যেবপ কীর্তন করিলে, আমি তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করি। 

কিন্ত তুমি বদি আমাকে তাহ! দর্শন করিবাব সম্যক উপযুক্ত বিবেচন! করিয়া 
থাক, তাহা! হইলে সেই অবিনাশী নিত্যরূপ প্রদর্শন কর। 

বাস্থদেব কহিলেন, ছে অর্জুন! তুমি আমার নান! বর্ণ ও নান! প্রকাৰ 
আকাব বিশিষ্ট শত শন্ত সহস্র সহশ্র বপ প্রত্যক্ষ কর। দেখ, আমাব দেহে 
আনিত্য, বস্থ, রুদ্র ও মরুদগগণ, অখবিনীকুমার বয়, অনৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চরধ্য বুতৰ 
বন্ধ, চরাচব বিশ্ব এবং অন্ত যাহ! কিছু অবলোকন করিবাব বাসনা থাকে, 

তাহাও অবলোকন কব। 

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্ট;মনেনৈৰ স্বচক্ষুষা। 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্ট মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ 

কিন্তু তুমি এই সামান্ত চক্ষু বাব আমাব রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে ন! 

আমি তোমাকে দ্বিব্চক্ষু প্রদান কবিতেছি, তুমি তদ্দারা আমাব এশরূপ দর্শন 
কর। 

অনেক বক্ত.নয়নমনেকাহস্ভুতদর্শনম্। 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যাহনেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ 

দিব্যমালাহম্বরধরং দিব্যগন্ধাহনুলেপনম্। 
সর্ববাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ 

অনস্তব মহাযোগেশ্বর হরি, পার্থকে বনুমুখ ও বহু নয়ন বিশিষ্ট দিব্যালঙ্কার 
ভূষিত, দিব্যাযুধধাবী, দিব্যমাল্য ও অন্বরশোভিত, দিব্যগন্ধচর্চিত, সর্কতোমুখ, 

অদ্ভূতদর্শন,, পরম এঁশিকরূপ প্রদর্শন করিলেন । 

যদি নভোর্মগুলে এককালে সহশ্র সুর্য সমুদিত হয়, তাহা হইলেও তাহার 
তৎকালীন তেজপুঞ্জেব সমতুল্য হইতে পারে না। 

ধ্নঞজয় তাহার দেহের একাংশ মধ্যে নান! প্রকারে বিভক্ত ভির তিন্ন জগৎ 

দেখিয়া! অত্যন্ত বিশ্মিত ও পুলকে রোম্াঞ্চিত-কলেবর হুইয়! ক্তাঞ্জলিপুটে তাহাকে 
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নমস্কাব পূর্বক কছিলেন, হেদেব! তোমাব এই বিশ্বরনপ দেহে দেবতাগণ, 
স্থাববজঙ্গম ও ভূত সকল, কমলাসনস্থ চতুন্মুধ ব্রঙ্গা, খষি ও সর্পগণকে 

দেখিতেছি। 

অনেকবাহুদরবক্ত নেত্রং পশ্যামি স্বাং সর্বতোহনন্ত রূপম্। 

নাহস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ। 

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজোরাশি সর্ববতোদীন্তিমস্তম্। 

পশ্যামি স্বাং ছুনিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তা২নলার্কছ্যতিমপ্রমেয়ম্ ॥ 

হে বিশ্বেশ্বব ! তোমাকে বহু বাহ, বু উদব, বছ মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট অনস্তরূপ- 
ধারী দর্শন কবিতেছি। তোমাৰ অন্ত, মধ্য ও আদি দেখিতে পাইতেছিন! । 

কিরীট, গদা ও চক্রবিশিষ্ট, তেজস্বরূপ সর্ব প্রকাশমান, দর্শনাতীত অমি ও 

সুর্য্যেব ন্তায় প্রভাবিশি্ ও অগ্রমেয় স্বরূপ তোমায় দর্শন কবিতেছি। 

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্থয বিশ্বস্ত পরং নিধানম্। 

ত্বব্যয়ঃ শাশতধশ্মগোপ্তা সনাতনত্বং পুরুষে! মতে। মে ॥ 
আদিমধ্যাহক্তমনন্তবীর্য্যমনস্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্। 
পশ্যামি ত্বাং দীপুহুতাশবক্ত,ং স্বতেজস! বিশ্বমিদং তপ্তম্ ॥ 

তুমি অক্ষর, পবব্রদ্ধ, জ্ঞাতব্য, বিশ্বেব একমাত্র আশ্রয়, নিত্য, সনাতন ধর্দ্ 
প্রতিপালক ও অনস্তবীর্ধ্য ; তৃমি উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশবর্জিত ; অনস্ত প্রভাব- 
শালী ও অনস্ত বাছ ১ হৃর্ধ্য চন্দ্র তোমাব নেত্র) তোমাব মুখমগ্ডল্ডে যেন প্রদীপ্ত 

হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে ; তুমি নিজ তেজে সমস্ত জগৎকে সন্তপ্ত করিতেছ। 
তুমি একাকী হইলেও স্বর্গ, মর্ত্য অন্তরীক্ষ ও দিকসমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, 

তোমাব এই অদ্ভুত ও উগ্রমুস্তি দর্শন কবিয়া লোকত্রয় ভীত হইতেছে । ন্ুরগণ 

শঙ্কিত মনে তোমার শরণাপন্ন হইতেছেন, কেহ কেহ বা আমাদিগকে রক্ষা কর 
বলিয়া রুতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা! করিতেছেন। সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্বস্তি বচনে 

তোমার স্তব কবিতেছেন। রুত্র, আদিত্য, বন্দু, লাধ্য, মঞুৎ, পিতৃ, গন্ধ, বক্ষ, 



৩৫৬ আকক। [দ্বারকালীলা ] 
এ শি ইস জা জিতে 

অস্থুর, বিশ্বদেব, সিদ্ধগণ ও অশ্ষিনীকুমার দ্বয় তোমাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত 

বিশ্মিত হইতেছেন। 

হে মহাবাহে! ! তোমার এই মহৎ ও বন্থনেত্রযুক্ত বহু মুখমণ্ডল, বনু বাহ, 
বন উরু, বহু পদ, বহু উদর, বহুদংপ্রাবিকাশক ভয়াবহ বিশ্বরূপ দেখিয়া সমস্ত 
জীব ভীত হইয়াছে এবং আমিও ভয় পাইয়াছি। হে বিষ্ণো! তোমার নভো- 

মগ্ডলব্যাগী মহাতেনন্বী নানবর্ণ বিশিষ্ট বিস্ফারিত মুখমণ্ডল ও প্রদীপ্ত বিশাল 

নেত্রবিশিষ্ট মৃত্তি দর্শন করিয়া আমি কোন ক্রমেই ধৈর্য্য ও শাস্তি লাভ করিতে 
পারিতেছিন! ৷ 

হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও, তোমার কালাগ্নিসম্নিত দবঘ্রা- 
করাল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়৷ আমার দিগত্রম জদ্মিয়াছে, আমি কিছুতেই 
স্থখলাভ করিতে পাবিতেছি না। 

মহাবীর ভীন্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ধার্তরাপ্রগণ ও অন্তান্ত মহীপালবৃন্দ, আমাদের 

আত্মীয় যোদ্ধ.বৃন্দের সহিত তোমার ভয়ঙ্কর বদন বিবরে প্রবেশ করিতেছেন! 
তন্মধ্যে কাহারও মন্তক চুর্ণারুত, কেহ বা তোমাব বিশাল দশনসন্ধিতে সংলগ্ন 
হইয়াছে! যেমন নদীপ্রবাহ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তন্ধরপ এই 
সকল বীরপুকষ তোমার অতি প্রদীপ্ত মুখ মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন । যেমন 

সমৃদ্ধ বেগশালী পতঙ্গগণ মবণেব নিমিত্ত অতি প্রদীপ্ত হতাশন মধ্যে আত্মাহুতি 
দান করে (ঝাপাইয়া পড়ে ); তন্্রপ এই সমস্ত লোক নিজ নিজ মরণের নিমিত্ত 

অতিবেগে তোমার মুখ বিবরে প্রবেশ করিতেছে ! 

১০০ 

| লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমস্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈষ্ব লভিঃ | 

 তেল্লোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসম্তবোগ্রাঃ প্রতপস্তি বিষে ॥ 

হে বিষ্কো! তুমিও যেন সমগ্র লোকের গ্রাসাভিলাধী হইয়া! নিজ প্রদদীপ্ত বদন 
বিস্তার পূর্বক বীরগণকে তক্ষণ করিতেছ ) তোমার অত্যাগ্র দীপ্তি সমস্ত জগৎকে 
সপ্তপ্ত করিতেছে! 

হে ভগবন্! এই উ্রমুত্তিধারী তুমি কে, তাহ! আমাকে বল। হে দেবশ্রেষ্! 

আমি তোমাকে নমন্ক'ব করিতেছি, তুমি প্রসর হও। সর্ধকারণন্বরূপ তোমাকে 
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জানিবার জন্ত আমান নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে, কেননা! তোমার প্রবৃত্তি সম্বন্ধে 

আমি কিছুই জানি না। 

কালোহশ্রি লোকক্ষয়ক্ৎ প্রবৃদ্ধোলোকান্ সমাহর্ত,মিহ প্রবৃত্তঃ। 

খতেহপি ত্বামিতি ন ভবিষ্বান্তি সর্বেব যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেযু ঘোধাঃ ॥ 

ভগবন্ কহিলেন, আমি লোকক্ষয়কাবী সাক্ষাৎ কাল। আপাততঃ ছূর্য্যোধনা- 
দিকে ভক্ষণ করিবার জন্ প্রবৃত্তি হইয়াছি। তুমি যুদ্ধ ন! কন্গিলেও প্রতিপক্ষীয় 
যোদ্ধ'গণের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবেন!। 

তন্মাত্মুত্তিষ্ঠ শে! লতম্ব জিত্বা শত্রুন্ ভূঙ্ষ, রাজ্যং সমৃদ্ধম্। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ববমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ 

অতএব তুমি যুদ্ধার্থ সমুখিত হও, বিজয়-বশোবাশি লাভ কর; শত্রবর্গকে 
পরাভব করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। হে সবাসাচিন্! দেখিলে ত তোমার 

যুদ্ধ করিবাব পূর্বেই ( তোমার ) শক্রগণকে আমি সংহার করিয়া বাখিয়াছি ১ 
যাহা! হউক, তুমি তাহাদেব মবণের নিমিত্ৃমাত্র হও । 

ভ্রোণাচার্ধয, ভীন্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ আদিকে আমি ম্বরপতঃ বধ করিয়া 
রাখিয়াছি ; তুমি বাহৃতঃ,তাহাদিগকে বধ কর ) ব্যথিত হুইওনা, যুদ্ধ কর। তুমি 
নিশ্চয়ই এই সংগ্রামে শক্রগণকে জয় করিতে পারিবে। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে ধৃতবাষ্ট্র! কিরীটী অঞ্জন ভগবানের এই কথ! শুনিয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতকলেবরে অত্যন্ত ভীতিবিহ্বলচিতে নমস্কার পূর্বক নজ্রতাসহ 
গদগদভাবে বলিলেন, হে হ্ৃবীকেশ ! তোমাব মাহাত্ম্য কীর্তনে সমন্ত জগৎ যে 
প্রন্থষ্ট হয় ও অনুরাগ লাভ করে ? এবং রাক্ষসকুল যে ভয়ে দিগদিগন্তে পলায়ন 

ও সিদ্ধ মহাত্বগণ যে তোমাকে নমস্কাব করে, এ সমস্ত যুক্রিযুক্ত। 

হে মহাত্মন্! হে অনস্ত ! হে দেবেশ! হে জগরিবাস! তুমি ব্রহ্মারও গুরু ও 
জনক। তোমাকে দ্বেবগণ ফেনইবা নমস্কাব না করিবেন ? হে ভগবন্! তুমি 
সৎ, তুমি অসৎ ; আবার তুমি উভয়েবই অতীত অক্ষর ব্রহ্ম | 

হে অনস্তরূপ! তুমিই আদিদেব ? তুমিই পুরাণপুরুষ ) তুমিই বিশ্বের একমান্ত 
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নিধান, তুমিই সর্বজ্ঞ, তুমিই জ্ঞেয় বস্ত, তুমি পরম ধরম ও বিশ্বের সর্ধত্র 
বিরাজমান। 

হে ভগবন্! বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজ[পতি ও প্রপিতামহরূপ সকল 

দেবতাই তুমি। তোমাকে সহশ্র সহম্রবার নমস্কার করি। হে ভগবন্! তোমাকে 

পুনঃ বারম্বার নমস্কার করি । 
হে সর্ব-ন্বূপ ! আমি তোমাব সম্মুখভাগে, পশ্চাতে ও চতুষ্পার্থ্েই নমস্কার 

কবি। তুমি অনন্তবীর্ধ্য ও অমিতবিক্রম ) এবং তুমি জগতের সর্বত্রই বিস্তমান্। 
এইজন্য তুমি সর্ব নামে অভিহিত হইয়া! থাক। ্ 

সখেতি মন্বা প্রসভং বছুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 

অজানত। মহিমানং তবেদং ময়! প্রমাদাণ্ড প্রণয়েন বাহুপি ॥ 

হে ভগবন্। তোমার এই বিশ্ববপ ও পরশ্বধ্য মহিমা ন| জানিয়া, হে ক্ষণ! 
হে যাদব ! হে সখে! এইরূপ লৌকিক সম্বন্ধ বুদ্ধিতে যাহা! কিছু সামান্ত ( মধ্যাদা 
হীন) ব্যবহার করিয়াছি, তজ্জন্ত তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা! কর। 

হে অচ্যুত। তোমার বিহাব, শয্যা, আসন ও ভোজন কালে, অথবা বখন 
তুমি একাকী থাকিতে, কিম্বা যখন তুমি অন্তান্ত বন্ধুবর্গ মধো অবস্থান করিতে, 

তখন পরিহাসচ্ছলে তোমায় কত তিবস্কার করিয়াছি? তুমি অপ্রমের, তজ্জন্ত 
তোমার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছি । 

হে অন্্পম প্রভাবশালিন্। তুমি এই চবাচব সমস্ত লোকের পিতা, পুজা ও 
গুরু 5ঞএবং তুমি গুরু হইতেও গুরুতর ; ত্রিজগতে তোমার তুল্য কেহ নাই। 
তোম! হইতে শ্রেষ্ঠ কেইবা হইতে পারে ? 

অতএব দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক তোমাকে সকলের বন্দনীয় জানিয়! তোমার 

প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। যেমন পিতা পুত্রের, সখা মিত্রের, পতি পত্ধীর 
অপবাধ ক্ষমা' করেন, তদ্ধপ তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা! কর। 

হে দেবেশ ! তোমার এই অদৃষ্পূর্ব্ব অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়। আমি সন্ধষ্ট হইর়াছি 
বটে, কিন্তু ভয়ে আমার প্রাণ ব্যাকুল হুইয়! উঠিয়াছে। অতএব হে জগঙ্গিবাস' ! 
তোমার সেই মনোহর পূর্ব রূপ দেখাও এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হও। 
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হে ভগবন্! কিরীটযুক্ত ও গর্দাচক্রহস্ত, তোমাব সেই পূর্ব রূপ দর্শনের 
'অভিলাবী হইন্াছি। হে সহত্রবাহো ! হে বিশবমূর্তে ! এক্ষণে তুমি তোমার সেই 
চতুভূ'্জ মূর্তি ধারণ কর। 

ভগবান্ কহিলেন, হে অঙ্জুন ! তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াই আমি আত্ম 
ফোগবলে তোমাকে এই বিশ্বাত্বক অপুর্ব, অনাদি, অনস্ত ও তেজোময় রূপ 
দেখাইলাম ; আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন এপর্যাস্ত আর কেহ দেখিতে পার্স 
নাই। 

হে কুরুগ্রবীব ! মন্তুযঘযালোক মধ্যে বেদাধ্যয়ন বা ধঙ্জানুষ্ঠান, বাঁ যথেষ্ট দান, 
ধর্ম কর্ম করিয়া, কিখা অত্যুগ্রা তপন্তা দ্বারাও আমাব এ রূপ, তুমিভি আর 
কেহই দর্শন কবিতে সমর্থ হয় নাই। 

হে অঞ্জন! আমাব এই ধোররূপ দর্শনে ব্যথিত বা বিমোহিত হইও না। 
তুমি নির্ভয় ও প্রসননচিত্তে আমাব পূর্বব রূপই দর্শন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে এইরূপ কহিয়া 
পুনর্ধাব সৌমমুর্তি ধাবণ পূর্বক নিজ রূপ দেখাইকস! ভয়বিহ্বলচিত অর্জুনকে 
আশ্বস্ত কবিলেন। 

দৃষ্টেদং মানুধং রূপং তব সৌমং জনার্দম। 
ইদ্ানীমস্মি সংকৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ 

অর্জুন কছিলেন, ছে জনার্দীন ! তোমাব এই সৌন মানুষ রূপ দর্শনে আমি 

শীস্ত ও প্ররুতিস্থ হইলাম । 
ইহাই মান্থষেব স্বভাব। মানুষ অলৌকিক একটা কিছু দেখিয়া বিশ্বিত, 

ভীত ও ভয়পূর্ণ ভক্তিযুক্ত হুয্ন বটে; কিন্তু তাহাতে তাহাব হৃদয়েব পূর্ণভক্তি, 

শুদ্ধ! ও প্রীতিব পরিচয় পাওয়া যায় না। ভর থাকিলে পূর্ণ গ্রীতি শ্রদ্ধা হয় কি? 

একটা জিনিস একস্থান অধিকাব করিলে অন্ত পদার্থ সেম্থানে থাকিতে পারে না। 

বন্তব স্থানাবরোধকতা গুগ আছে। স্থতর়াং যে যেখানে স্থানলাভ করে অন্য 
পদাথথ তথায় থাকিতে পারে না। আর পাশাপাশি সন্ভুচিত হুইয়া অবস্থান 
কবিলে তাহ! যে পূর্ণত্ব লাভ করিতে পাবে না, তাহা না বলিলেও চলে । যতগুলি 
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পদার্থ এরূপ স্ুচিত ভাবে পাশাপাশি রাখা যাইবে ততগুলিরই অঙ্গহানিত্ব বা 
পূর্ণবিস্তৃতি লাভেব অন্তরায় ঘটিবে, ইহা পরব সত্য । 

আমি বদি কাহাকেও সখ! বলিয়৷ চিরকাল প্রীতি প্রেমে আত্তরিকতা প্রদর্শন 

করিয়া আসি, আমাবই মত মাচুষ বলিরা ঠাট্টা, বিদ্ধ, পরিহাস, স্থখেহ্ঃখে হাসি 

কান, সাহাধ্য সহামুভূতি প্রদর্শন করিয়া আসি, আজ যদি তাহাতে অলৌকিকত্ব 
কিছু দেখি; সে অলৌকিকত্বে যদি আমার হুদয় ভয়ে পূর্ণ হইয়। উঠে, তবে তৎক্ষণাৎ 
আমার পূর্বভাব সন্থুচিত হইবে) আমি ভয়বিন্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহাকে 
আর আমার তত সহজপ্রাপ্য বলিয়া মনে করিব না। তখন হইতেই আমি ভয়ে 
ভয়ে দুরে দুরে অবস্থান করিব। কেননা, তাহার অলৌকিকত্ব জমাতে নাই । যে 
অলৌকিকত্ব আমার ভীতি প্রদর্শন করে, তাহা সমাম গ্রীতি শ্রদ্ধা জাগাইতে 

পারে না। এই জন্ত, সমানে সমানে যেমন গ্রীতি প্রেম জাগে, যেমন ভালবাস! 

আস্তবিকত! পরিশ্ফুট হয়; সমানে অসমানে তেমন হয় না। মনে করুন, লাট- 
সাহেবের সঙ্গে আমাক পরিচয় আছে, তিনি আমাকে ভালবাসেন, আমিও 
তাহাকে ভালবাদি। বন্ধুত্বের গাত্বও খুব বেশী। উভয়েই উভয়কে “তুমি তুমি” 
বলিয়া কথা কহি, উভয়েই উভয়েব দোষ দেখিয়া উভয়কেই রূঢ় কথা বলিতেও 

সম্কৃচিত হই না। হান্ত পরিহাস, আচার ব্যবহারে উভয়েই তুল্য আচরণ করিয়া 
আসিতেছি। সাজ বদি দেখি, ধাহাকে গ্রত্গিন বন্ধু বলিয়া কত হান্ত পবিহাস, 

বিদ্ধপ, ততপন! করিয়া! আসিরাছি, তিনি বন্ধ নহের লাট সাহেব! তিনি আমায় 
লাট সাহেবীত্ব প্রদর্শক নন! শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া আপন মহত্ব প্রদর্শন 
করিতেছেন! তখনই জামার মন সঙ্কুচিত হইবে । তখনই আমি “নহি বিশ্বাস 

কর্তব্যঃ স্ত্রীধু রাজকুলেষু ৮” বলিয়৷ সতর্কতা অবলম্বন করিৰ। আমাব হান্ত 

পরিহাসের মাত্র! কমিয়! আসিবে । আমি ভয়ে ভয়ে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিব। ৃ 

এই জন্ত অঞ্জুন ঘলিলেন, আমি বড় তয় পাইয়াছি, তোমার ওরূপ স্বরণ 
কৰ। তুমি'আদীর বেদন সখা, সেই মানুষরূপ ধারণ কর  €তামাতে আমাতে 

সমান হই এস। কারণ, সমানে অবমানে প্রেম হম্ব না। তুমি যদি আমাকে 
ভালবাস, তবে আমাকে ছোট বলিয়া স্বশা করিওন1, আমার মত হইয়া জামাকে 
ভালবাস, তবে তোমার ভালবাসার মত আমাবও ভালবাসা! পাইবে। প্রেম 
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সামজশ্ডের ইহাই প্র্রক্ষ্ট বিধান। ইহ।তেই হছৃদয়-ঢালা ভালবাস। পাওয়! 

বার়। 

শরীফ চন্নিত্রের ইহাই বিশেষত্ব । ভগখানেয় অন্ত কোন অবতারে এমন 

মান্ুধীভাব নাই । সে জন্ত মানুষের হৃদয়ঢাল! ভালবাসাও তাহাতে নাই । যাহ! 

আছে তাহা ভয়মিশ্রিত তক্তিব সক্কোচ ভাব ! 

কষ্ের বতেক খেলা, সর্বোত্তম নবলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ । 
গোপবেশ বেখুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলান্ন হয় অনুরূপ ॥ 

তিনি কত ছোট হইয়াছেন, একবারে ল্লাখাল। গরু চরান, দ্নাখাল বালক 

গপেব সহিত খেলা, তাহাদিগকে কাধে কর, তাহাদের কাধে উঠা, তাহাদিগকে 

খাওয়ান, তাহাদের এ'টো খাওয়া,-একবারে রাখাল বালক ! অভিমান নাই, 
এশ্বর্য নাট, ঈশ্ববত্ব নাই, একবায়ে খাটা নবশিশ্, খাটা রাখাল বালক ৷ তাহায়। 
যাহ! খায়, তাহাকেও তাহাই খাওয়ায়! ছুটাছুটা, লাফালাফি, হাসি কান্না, ব্যুথা 
বেদনায় একবাবে তাহাদেরই সমন্ুখছুঃ্ী একজন ! কেহ বুঝিতে পারেনা 
যে, কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, মহৎ হইতেও মহ্ত্তম ভগবান্ ঈশ্বর ! কারণ ন্নেহ ভালবাসা, 

গ্রীতি প্রেম আদায় করিতে হইলে সমান হওয়া চাই। গোপীবাও দেখিলেন, কৃষ্ঃ 

তাহাদের মতই মানুষ !.অহঙ্কার অভিমান নাই, আমরা যাহা! বলি তাহাই শুনে। 

কত ভতৎসনা করি, কত তর দেখাই, তবুও বিকার নাই, বিভৃ্! নাই, পারে ধরিয়! 
সাধে ! বিবহ অদর্শনে কাদে ! দেখা হইলে আনন্দে গলিয়া যায়, কত ভালবাসে! 
আমাদেব আনন্দের জন্তই বাশী বাঙ্গায়! আমাদের জন্তই গোচারণে যায় । কৃষঃ 

আমাদের ! আমব!1 কৃষ্ণের ! সে প্রেমে ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই একবারে হৃদয়- 

ঢাল! ভালবাসা !-_-ভালবাসানর চরমোৎকর্ষ! ভাশবাসার পুর্ণ পরিণতি ! রুষ্ণও 

ভাই! তাহাদের ভালবাসায় কোন প্রকার বাধা না জন্মে, এজন্ত তাহাদের লাঞ্ছনা 
গঞ্জনাকেও অঙ্গেব ভূষণ করিয়া! ফেলিলেন। ভাহাদের ভালবাসা দেখিরা! মোহিত 
ইইলেন। দেখাইলেন একবারে তিনি তাহাদের কলেব-_-হাতের--পুতুল ! 
যেমন নাচাইতেছে তেমন নাচিতেছেন ! তাহার ব্যক্তিত্ব কিছু মাত্রই নাই! 
তিনি বলিলেন__ 

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভতসন, 
বেদস্ততি হইতে তাহা হরে মোব মন ! 

[ ৪৬] 
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আবার প্রভাসে নন্দবশোদ/র কোলে বসিয়া পিতা মাতার কান্নাকেও ছাপ।- 

ইয়া, যেন তাহাদেব অদর্শনে,- বহুকাল পরে দর্শনে কীাদিয়া আকুল হুহয়া উঠিলেন, 

চক্ষেব জলে বক্ষঃ ভাসিয়৷ গেল ! একবারে পিত৷ মাতার পরম দরদী মরমী পুত্র! 

* পাগুবগণের সহিতও তাই! একবাবে পিসতুত ভাই! অর্জুনের পরম সথা ! 
যুঁবনিব, ভীম ও পিশীন। প্রভৃতিকে তৃমিষ্ঠ প্রণাম ! দ্রৌপদীর সাত সখীভাবের 
অন্তরঙ্গ সম্ভষণ! একবারে চোন্দপুর়া মানুষ ! অর্জুন এতদিন বুঝিতে পাবেন 
নই যে, শ্রীক্চ এমন জিনিস ! অন্তরঙ্গতা তাহার সহিত এমনই ছিল ! আদান 

প্রন (নেই মান্য মানুষকে চিনে ! আদান প্রদদ।ন সমভাবে হইলে উভয়েই মুগ্ধ হয় 

উভয়েই উভয়কে আপনার অন্তরঙ্গ জানিয়! জীবনে মরণে পরম্পরের সাথী হয়! 

ইহাই মন্ুত্যত্ব। এই পপ্তই অঙ্জুন বলিলেন, হে জনার্দন ! তোমাব ও রূপ সম্ববণ 
কর। আমাকে তোমার সেই সখাবপ দেখাও। এরূপে আমি ভয় পহ, 

সে রূপে আমাব সাহস বাড়ে, আনন্দে পুলকিত হুই ! 

তবে কৃষ্ণ এমন ভীষণ রূপ দেখাইলেন কেন? তিনি কি নির্বোধ? 

নির্বোধ ত নিশ্চয়ই ! বোধে বাহ।র বোধ হয় না, তিনি সহজেই নির্বোধ ! যাহ! 
হুউক, তীহার উদ্দেস্ত কি? তিনি অর্জুনকে স্বকৃর্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্ত 

বিরাট সংহারক মুষ্তি প্রদর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, আমিই স্থষ্টিঃ স্থিতি 

লয় কর্তা, আমিই মারিয়া রাখিয়াছি, তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হও। এই জন্তই 
তিনি খ্ররূপ দেখাইয়া অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ কবিলেন। নতুবা শেষ পযান্ত তিনি 
গাওব সখা যেমন কৃষ্ণ তেমমই ছিলেন। সেই মান্ুুষী ভাব, সেই সারথ্য, সেই 

মানবীয় যুদ্ধ! একদত্ডে ধিনি লম্ন করিতে পাবেন, তিনি যেন সর্ধশক্কিহীন সীম) 
বিশিষ্ট মানুষ ! মানুষের স্ার় প্রতিপদেই তাহার উদ্ভম, অধ্যবসায়, বদ্ধ, চেষ্ট1! 

তিনি মানুষ হইয়া আসিয়াছিলেন জীবকে শিক্ষ। দিবার জন্ত। আপনি আচবি 
ধর্ম জীবেরে শিখায় ! 

ভ্বীবকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের সম ভাবাপন্ন হওয়া চাই । তাহাদেরই 
মত জীব হওয়া! চাই । নতুবা তাহার] সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে না। এই জন্ত 

্ীকষ্ণ তাহাদের একজন হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই জন্তই বৃ 
আমাদের পরম আদব ও প্রেমের পাত্র । তী্বহার সে ভাব দেখিয়া জীবের প্রতি 

তাহার কত প্রেম, তাহার পৰিচয় পাইয়া কে না৷ মুগ্ধ হয়? 
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শরীক বলিলেন, হে অর্জুন! তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে, এ রূপ 
নিতাস্ত ছূর্ঘট। দেবতাগণও নিত্যই এই রূপ দর্শনের কামনা! করিয়া থাকেম। 

হে অঞ্জন। তুমি আমাব যে বিশ্বরূপ দর্শন করিলে? তাহা বেদাধ্যয়ন, 

তপন্তা, দান, অগ্সিহোত্রাদি করিয়াও কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। 

হে পরস্তপ অর্জুন! জীব কেবল অনন্ত ভক্তি দ্বারাই আমার এইরূপ 
তব জানিতে, আমাব স্বরূপ দর্শন করিতে বা আমাতে প্রবিষ্ট হইতে 

সমর্থ হয়। 

মং২কশন্মকৃল্মশ্ুপরমো মন্তক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ | 

নিৈর্বরঃ সর্ববভূতেষু যঃ স মামেতি পাগুব ॥ 

হে পাব! যেব্যক্তি আমাব কর্মানুষ্ঠান কবে, আমার ভক্ত ও একাস্ত 

অন্ুবন্ত, যে পুত্র কলত্রার্দিব প্রতি আসক্তি রহিত, সর্ব সঙ্গ বর্জিত, যাহার 

কাহাবও সহিত বিরোধ নাই, সেই ব্যক্তিই আমাকে অভেদরূপে প্রাপ্ত 

হইয়] থাকে । 

টিসি ত 

দ্বাদশ অধ্যায়। 

ভক্তিযোগ। 

অর্জুন কহিলেন, হে রুষ্ণ! যেব্যক্তি নিরব ভক্তিযুক্ত হইয়া তোমার 
সাকাব-রূপের শরণ।গত হয়, আব যে তোমার অক্ষর, অব্যক্ত ও নিগুপ রূপের 

ধ্যান করে, এতহৃভয়েব মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? 

ময্যাবেশ্য মনে! যে মাং নিত্যযুক্তা উপা্দতে । 
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততম। মতাঃ ॥ 

বাসুদৈধ কহিকেস, হে অঙ্জুল ! ধে-ব্যন্তি একা গ্রন্িত্ধ ও-লাত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত 



টি শ্রীকৃষঃ [ দ্বারকালীলা ] 
8৫ এরি এরি এট, এ টা ১, এর, রি এরি এরি ও এন, এ সারে“ এরা রস ক জরি এ এ পা এহন এস বাল টি এরি সহঃ রা এটি 

হুইয়! আমার সগুণ রূপের আরাধনা! কবেন, আমার মতে তিনিই সর্বোত্বম 
যোগী। 

আর ধাহারা সর্বত্র সমদৃষ্টি সম্পর, সর্বভৃতের হিতানুষ্ঠান-তৎপব ও 

জিতেন্ত্রির় হইয়া অক্ষয়, অনির্দেশ্ঠ, অচিন্তনীয়। সর্বব্যাপী, হাসবৃদ্ধিহীন, 

কুটস্থ এবং নিত্য পরব্রঙ্গেব উপাসন! করেন, তাহাবা আমার নিগু ম্বপকে 

প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন । 

নিগুণ ব্রদ্দে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিক ক্লেশ হইয়! থাকে । কাবণ 

নিগুণ ব্রঙ্গলাভ কব! দেহাভিমানীব পক্ষে নিতান্ত ক্লেশ সাধ্য । 

যে তু সর্ববানি কণ্মানি ময়ি সংগ্যান্ত মণ্পরাঃ। 
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 

তেষামহং সমুদ্ধর্তী মৃহ্যুসংসারসাগরাত। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মব্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ 

হেপার্থ! বেসকলবাক্তি আমাতৈ সমস্ত কর্ণ অর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ 

হইয়া অনন্ত সমাধিযোগ দ্বারা কেবল আমাবই চিস্তা ও উপাসনা করেন, আমি 

সেই আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণকে শীঘ্রই মৃত্যু সমাকুল সংসার সিন্ধু হইতে 

উদ্ধার করিয়া থাকি। 

হে অর্জুন! তুমি আমাতেই মন ও বুদ্ধি সন্নিবিষ্ট কর ? তাহা হইলে দেহাস্তে 

আমাতেই (পরবরহ্ধে) অভেদ, ভাবে অবস্থান করিবে। 

অথ চিন্তং সমাধাতুং ন শরোধি ময়ি দ্থিরম্। 

অভ্যাসযোগেন ততে! মামিচ্ছঃগু,২ ধনঞ্জয় ॥ 

হে ধনজয় যদি আমাতে ( সগ্ুণ ত্রন্দে) চিত্ত স্থির করিতে না পান, 

তবে আমার (লীলা ) শ্ররণরূপ অভ্যাস দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে চেষ্ট! কর। 

যদি তাহাতেও অসমর্থ হও তাহ! হুইলে তুমি আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ 

ব্রত পুজাঁদি কার্ধানুষ্টান করিলেও সিদ্ধি ঝা দোক্ষ লাতে সমর্থ হইবে। 



[ াবকালীল! ৷ ভাবত সমব। ৩৬৫ 
হয়না বা বরস্িওচ বচ হনি হরি মদ বাটি রা? তি বউ? উনি হাটি 

অধৈতদপ্যশক্তোহসি কর্ত,ং মদেবাগমাশ্রিতঃ | 
সর্ববকম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ 
শ্রেয়ে। হি জ্ঞানমত্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে | 

ধ্যানা€ কন্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তরম্ ॥ 

০ বি অতি রনির উহ 

যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তবে একমাত্র আমারই শরণাপন হইয়া সংবতচিত্তে 
সকল কর্মফল পবিত্যাগ কর। 

কারণ, বিবেকশূন্ত অভ্যান যোগ অপেক্ষ! জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জঞান'.অপেক্ষা 
ধ্যান এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগ শ্র্রেয়স্কর । আর এই ত্যাগেইু মুক্তিরূপ 

শাস্তি লাভ হইয়া থাকে । 

অদ্ধেস্টা সর্ববভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিম্মমে৷ নিরহঙ্কারঃ সমহৃঃখন্থখঃ ক্ষমী ॥ 

সম্তষ্$ঃ সততং যোগী যতাত্ঝা। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ | 
মধ্যপিতমনোবুদ্ধির্ধো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 

| 
যে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি দ্বেষশূন্য, রুপালুঃ মমতাবিহীন, নিরহষ্কার,, সুখহঃখে 

সমভাব সম্পর, ক্ষমাবান্, সতত প্রসন্চিত্ত, অপ্রমত্ত, জিতে্ত্রিঠি ও দৃঢ় নিশ্চয় ঃ 
যিনি আমাতেই মনোবুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন তিনিই আমার প্রি । 

বন্মাল্নোদ্বিজতে লোকো লোকোন্লোদ্বিজতে চুঁ যঃ। 
হর্যাহমর্যভয়োদেগৈমুক্তে। যঃ স চ মে প্রিয়া ॥ 

লোক সকল বাহ! কর্তৃক সন্তপ্ত হয়না এবং বিনি নিজেও কোন ব্যক্তি 

হইতে সন্তাপ প্রাপ্ত হন না, যিনি হ্র্ধ, বিষাদ, কর ও উদ পু তিনিই 
আমার প্রিয় । 

অনপেক্ষঃ শুচির্দাক্ষ উদ্াসীনে৷ গতব্যথঃ। 

সর্ধবারস্তপরিত্যাগী যে! মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 



৩৬৬ শ্ীপ্হঃ। [ স্বাবকালালা ] 
সি সে শপ শট শি ইইউ সে ইসি জি টি সই ২ উস এ হইত শি ওই হে হে হুর ভে চে বিচে উই চে কি চে হত হটে হানি উজ জে 

যে! ন হৃব্যতি ন থে্টি ন শোচতি ম কীগুক্ষতি ৷ 

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে শ্রিয়ঃ ॥ 

যিনি নিরপেক্ষ, গুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবর্জিত, সর্ধাবস্ত পবিত্যাগী বা 

সকাম কর্ত্ম সকল পবিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ভক্তই আমাব প্রিয় । যিনি 

শোক, হর্য, দ্বেব, আকাঙ্ষা, পাপ ও পুণ্য পবিত্যাগ করিয়া তক্তিমান্ হুন, 
তিনি আমার প্রি । 

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথামানাপমানয়োঃ। 

শীতোফ্ম্বখহ্ঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জজিতঃ ॥ 

তুল্যনিন্দাস্ততির্মোনী সম্থষ্টো যেন কেনচিু। 
অনিকেতঃ শ্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়া নরঃ ॥ 

যিনি ধর্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক শক্র মিত্র, মান অপমান, শীত ও উষ্ণ, 

স্থখ হুঃখ, দিন্দা ও প্রশংসা তুল্যরূপ বিবেচন! করিয়! থাকেন, যিনি যৎ- 
কিঞ্চিৎ লাভ সন্তষ্ট হন, কোন স্থলেই প্রতিনিয়ত বাস কবেন না! এবং 
স্থিমতি ও নিগার সম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই আমাৰ প্ররিয়। 

দে তু ধন্ম্যাইমৃতমিদং যথোক্তং পর্ধযপাসতে । 

ধানা ম্পরম! ভক্তান্তে২তীব মে প্রিয়া: ॥ 

বে লকল 

করেন, সেই 

রদ্ধাবান্ ও মৎপবায়ণ হইয়া পূর্বোক্তরূপ ধর্্মামৃত পান 
পুরুষগণই আমাক প্রিয়। 

সপপপর্(9 0 



[স্বারকালীর! ] ভাবত সমর। ৩৬৭ 

ব্রয়োদশ অধ্যায় । 

তত্বজ্ঞানযোগ | 

অর্জুন কহিলেন, হে কেশব! আমি প্রন্কৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, 
জ্ঞান ও ভ্রেয় এই কয়টীর তত্ব জানিতে ইচ্ছা কবি। . 

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অজ্ঞন! এই শবাবকে ক্ষেত্র বলিম্া থাকে? যিনি 

ইহা বিদিত হইয়াছেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ । তুমি অদ্বিতীয় ব্রদ্মরূপ আমাকে সকল 
ক্ষেত্রেবই ক্ষেত্রজ্ঞ বণ্রিয়া-জ্বানিও ) ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের যে গ্রভেদ জ্ঞান, 

তাহাই আমাব মতে প্রকৃত জ্ঞান। 

এক্ষণে ক্ষেত্র যে প্রকাব ধর্ম বিশিষ্ট, যে সমস্ত ইন্ত্রিয় বিকারযুক্ত, যেরূপে 

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে উদ্ভুত হর, যে রূপে স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে বিভির হয়, 
স্বরূপতঃ যেরূপ এবং যে প্রকার প্রভাব সম্পন্ন তাহ! সংক্ষেপে বলিতেছি, শুন। 

বশিষ্ঠ প্রভৃতি খধিগণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞেব স্বরূপ নানা গ্রকারে নিরুপণ 

করিয়াছেন। ঞ্জগাদি ব্রেও এই সমস্ত বিষয়কে পৃথক পৃথক রীতিতে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। যুক্তিঝদ্দিগণ নিশ্চয়ার্থকারিগণ এবং ব্রন্গস্ত্র পদ সকলও এই 
সকল কথ! বিবিধ প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন। রী 

পঞ্চ মহাতূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূল না অব্যক্ত প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, 

পঞ্চেন্ডিয়ের পাঁচটা বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, হঃখ, শবীর, জ্ঞানাত্বিকা মনোবৃততি 

ও ধৈর্ধ্য এই কটা ক্ষেত্র ধর্্ম। 
হে অর্জুন! উক্ত ধর্ম বিশিষ্ট ইঞ্জিয়াদি বিকারশালী ক্ষেত্র সংক্ষেপে কীর্তন 

করিলাম। অমানিত্া, অদান্তিকতা, অহিংস, ক্ষমা, আর্জব, 'আর্যোপাসন।, 
শোচ, স্থৈরধ্য, আত্মসংঘম, রিনন-নৈরাগ্য, নিরহম্কারিতা এবং- জন্ম, মৃত্যু, অন্রাঃ 
ব্যাধি, ছঃর 9 দোষের বারন্বার সমালোচনা, গ্রীতি ত্যাগ £ এবং পুত্র, কলত্র, ও 

গৃহাদির গ্রতি অনাপক্তি, ইষ্ট ও অনিষ্টগাতে সমচিত্ততা, আমার প্রতি 
অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্ধানে অবস্থান, জন সমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞানপবায়ণতা! 

ও তত্ব জ্ঞানাপভার্থ দন, ইহাই-জ্ঞান ) ইহার বিপরীত অজ্ঞান । 



৩৬৮ শীর্ষ [ হারকালীলা ] 
৯১১ পিউ জি জি 

হে অজ্জুন] এক্ষণে মুমুক্ষুদিগের জ্ঞেয় বন্তর বিষয় তোমাকে বলিতেছি, 
ঘাহাকে বিদিত হইলে জীব অযৃতত্ব লাত করে, সেই অনাদিমৎ পরব্রঙ্গ 

সৎও নহেন, অসৎও নহেন। 

সর্ববতঃপাণিপাদং তত সর্ববতোহক্ষিশিরোমুখম্। 

সর্ববতঃশ্রতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 

সর্বব্রই তাহার কব, চবণ, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিরাজিত আছে। 
তিনি সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হুইয়। অবন্থ/ন করিতেছেন। 

সর্বেবক্দ্িয়গুণাভাসং সর্বেবন্দ্রিয়বিবর্জিিতম্। 

অসক্তং সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্ত চ ॥ 

সি বত পর সই নি বটি ৫ ই জি ৬ 

তিনি ইন্ত্রির বর্জিত, অথচ সমস্ত ইন্দ্রিযও তাহাদের গুণ সমূহের প্রকাশক । 
তিনি সর্ব সম্বন্ধ বিহীন হইয়াও সমস্ত পদার্থই ধারণ করিয়। রহিয়্াছেন। 
তিনি সব্বাদিগুগ ক্মহিত ও তত্তদগুণের ভোক্তারূপে বিভমান। (অর্থাৎ 
তাহার নিজ্বের ইত্ত্রির নাই ? কিন্তু তাহার শক্তি ব্যতীত কেহই হম্তপদাদির কার্য্য 

করিতে পায়ে না। শ্রবণ, কথন, সংকল্প ও নিশ্চয় আর্দি এবং শ্রোত্র, বাক্, 

মনঃ ও বুদ্ধির” ক্রিয়াও তাহারই শক্তিতে পরিচালিত। সেই পরমাত্মা নিক্রিয় 
হইলেও. সমস্ত ক্রিয়ার মূল তিনিই। তিনি চক্ষুহীন হই্াও দর্শন এবং 

শ্রুতিহীন হ্ইয়াও শ্রবণ করেন। আবব তিনি কাহারও সঙ্গ বা সমন্ধযুক্ত 
নহেন, কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ভ্রিজগৎ বিস্তমান্ রহিয়াছেন। 

তিনি স্বয়ং নিগুপ হইগ্াও গুগ সমূহের জনকরূপে বিস্তমান্। জাগতিক 
সমন্ত শক্তিই তাহ! হইতে অন্থন্াত। তিনি হুস্াতিসুক্্রূপে সমুদয় জগতের 
গ্রাণশক্তি। তাহাকে অবলম্বন না করিলে জগৎ নিক্রিয় জড়মাত্র। সমস্ত 
পদার্থ হাতে এবং তিনি সমন্ত পদার্থে ওতপ্রোত ভাবে বিস্কমান্। 

বহিরম্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
সুন্মমস্থাত্ুদবিজ্ঞেয়ং দূরম্থং চাহস্তিকে চ তশ॥ 
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[ খাৰকালীল। ] ভাবত সমব। ৩৬৯ 

সমস্ত বস্তবই বহির্ভাগ ও "মতান্তর তান। স্থাবর জঙ্গমও তিনি। তিনি 

হুক্াতিহ্ক্্ জন্য খাঁধিজ্জের। তিনি দূব হইতেও দুরে, এবং নিকট হুইতেও 

নিকটে অবস্থান কবিভেছেন। 

অবিভস্তুং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ শ্থিতম্। 
ভূতভর্ক চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিধুঃ প্রভবিষুও চ॥ 

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে । 

জভ্তানং জেয়ং জ্ঞানগম্যং হাদি সর্ববস্য বিষিতম্ ॥ 

তিনি সর্বভৃূতে অবিভক্ত থাকিয়্াও প্রত্যেক প্রাণীতে ভিগ্ন ভিন বলিয়া 

গ্রতীত ভয়েন। তিনি ভূত সকলেন ভর্তা অর্থাৎ তাহাদিগকে ধারণ করিয়া 
আছেন এবং তিনি ভূত সকলেব সংহর্তী ও উৎপাদন কর্তা; অর্থাৎ তিনি 

প্রয়কালে সমুদষ গ্রাস কবেন এবং হ্যক্টিকালে নানাবপ ধারণ কবিষ্না উৎপন্ন 
ইয়া থাকেন। 

তিনি কুর্ধযাদি জ্যোতিফমণ্ডলীব জ্যোতিংম্বরপ; জড়বর্গরপ তমঃ 
শন্রিব অতীত); তিনিই জ্ঞান, জ্ঞের় ও জ্ানগমা; এবং তিনি সকলের 

হৃদয়েই বুদ্ধিঝপে অবস্থান করিতেছেন। 
হে অঙ্জুন। আমি তোমাব নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞের় এই তিনটা 

সংক্ষেপে কীর্তন কবিলাম। আমার ভক্তগণ ইহা অবগত হুইক্সা মস্ভাব 
লাভের উপযুক্ত হুয়। 

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্তবান্ ॥ 

প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই অনাদি। দেহ ও ইন্জ্িয়াদি বিকার সমূহ ও 
সুপহ্ঃখাদ্দি গুণ সমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন হুইয়াছে। 

কাধ্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্ররুতিরুচ্যতে ৷ 

পুরুষঃ স্থখছঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ 

[৪৭ ] ও 



৩৭৪ শরীর [ ছাবকালাল। ] 

প্রকৃতিই ক্রিরা-শক্তির মূল অর্থাৎ শবীব ও ইন্দত্রির়গণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকূতি, 
এবং সুখছুঃখভোগ বিষয়ে পুকষই কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

(শরীবেব নাম কার্ধা। দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই কল্পটী তাহার 

কার্যে কাবণ। দেহ ও ইঈন্ত্রিয়াদিব যত কিছু কাধ্য হয়, তাহাব সমস্তই 
প্রকৃতি হইতে উদ্ভৃত হইয়া থাকে। কিস্তু আমি স্ত্রী বা ছঃখী এই ভাব 
ক্ষেত্রত্ত পুরুষেই আবোপিত হইয়া থাকে । যেমন অগ্নিপ্রতপ্ত সমুজ্ছল 
লৌহপিণ্ডে, অগ্নি ও লৌহের প্রভেদ বুঝিতে পাবা যায় না; তত্রপ প্রকৃতি 
ও পুকষ, কাধ্য কাবণ ভাবে অভেদ্রূপে একত্র বিজড়িত ও বিবাজিত। 

এতদুভয়কে অনুভব বাতীত গ্রতাক্ষতঃ স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। ) 

পুরুষ: প্রক্কতিশ্থো হি ভূড্ক্তে প্ররুতিজান্ গুণান্। 

কারণং গুণসঙ্গোহস্থ সদসদেষানিজন্মন্ত ॥ 

ক্ষেত্রজ্ঞ পুকষ মার়ারূপ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া সেই প্ররৃতি জনিত সখ 
£খার্দি ভোগ কবিয়া থাকেন, ত্রিগুণাম্মিকা প্রক্কৃতির সহিত তাদাত্য বা 

একীকবণ সম্বন্ধ জন্যই পুকষের সং বা অসৎ যোনিতে জন্ম তয়। 

( পুরুষ প্রন্কৃতির সহিত ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান কবাতি অন্তঃকবণ 

বৃত্তি সহযোগে স্খছঃখাদ্দি ভোগ কবিয়৷ থাকেন। প্রারূতিন তাদাস্মা জন্ঠ 

সব্বগুণাধিকাবে পুরুষ দেবযোনিতে, রজোগুণাধিকাবে গানবদেহে ও তম- 

গুগণাধিকারে পহ্বাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ কবে। তদাত্মত অভিমানই 

ভিন্ন ভিন্ন পথেব একমাত্র কাবণ। গুণত্রয়েব সঙ্গ বজ্জিত হইলে অর্থাৎ 

আপনাকে সব্বাদি্ডণ হইতে নির্লিপ্ত বুঝিয়া! লইতে পাবিলে যোনি ভ্রমাণর 
আকাঙ্ষা দৃবীভূত হইয়া যায়। গুণ সঙ্গ-_কাম বা বাসনা মুমুক্ষুব পক্ষে 
নিতান্তই প্রবিহার্্য। কামনা বর্জিত হইয়া কোন কার্য করিলে এবং 
গুণাদি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পাবিলে, কাহাকেও আর সুখহুঃখাদির 

ভন্ত হৃষ্ট বা ক্লিট হইতে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি অন্তঃকরণে নিঃসঙ্গ হইয়া 

যদি বাহতঃ কোন প্রকার অনুষ্ঠঠন করেন, তাহাতে তাহাকে দেহাদি পরিগ্রহ 

করিতে হয় না। কেননা কার্যাকালে কোন প্রকার ফললাভাকাজ্ষা না 
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থাকায় তাহাতে অভিমানবপ যোনি ভ্রমণেব কারণ বীঞ্জস্বরূপে সঞ্চিত হইতে 
পায় না। তদাত্মতা অভিমানই পুরুষকে প্রকৃতি জনিত ক্রিয়ার ফলভাগী করে। 
যেমন কোন ব্যক্তিকে “ভূতে পাইলেও” তাহাব আত্ম! তাহাধ দেহেই 
অবস্থান করে, কিন্তু পিশাচের শক্তিতে অভিভূত হইয়া অন্তঃকরণ বৃত্তিব 

সহযোগিতা বা স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ কবত পৈশাচিক ভাবে পূর্ণ হন! পৈশাচিক 
কার্ধাই কবিতে থাকে । তখন তূতাবিষ্ট ব্যক্তির নাম কবিয়া গালি দিলে 
সে ক্রুদ্ধ হয় না। আবিষ্ট ভূতকে গালি দিলে সে তৎক্ষণাৎ ভীষণমুন্তি ধারণ 
কৰে! এবং তাহার দেছে আঘাত কবিলে পর দেহকে আপনার বলিয়া 

অভিমানী ভূত প্যাচ্চি যাচ্চি” বলিয়া চীৎকাব বা ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়! 

থাকে। ইহার একমাত্র কাবণ, সেই দেহে পিশ[চের তাদাত্ব্য অভিমান। 

সেইরূপ দেহে, গুণে বা গুণ-সন্বন্ধযুক্ত পদার্থে তাদাত্ম্য অভিমান থাকিলেই 
গুণভেদান্থসাবে স্ুখদুঃখাদি ভোগ অন্ত জীবকে নানাবিধ দেহ ধারণ 
কবিতে হয়।) 

উপদ্রষ্টাহনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ | 

পরমাত্মেতি চাহপুযুক্তে! দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ 

সারি, ইরা ইরা হলি চি. স্ব হও পর আদ ০ সি ৬ হি বউ ইরিডি সিটি এর হর ই বি সরা 

তিনি এই দেহে বর্তমান থাকিয়্াও দেহ হইতে ভিন্ন) কাবণ তিনি 

সাক্ষীস্বরূপ, অন্ুগ্রহক, বিধানকর্তাী, প্রতিপালক, মহেম্বব ও অন্তর্যামী। 

শ্তিতে তিনি পবমাত্মা বলিয়! ব্যাখ্যাত হইয়াছেন 

যেব্যক্তি এইরূপে পুকষ ও সমগ্র গুণের সহিত প্রক্কৃতিকে অবগত হুন, 

তিনি শান্ত্র সম্মত পথ অতিক্রম করিলেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। 

কেহ কেহ ধান, কেহ কেহ সাংখ্যযোগ বা প্ররুতি "পুরুষের বৈলক্ষণা 

রঁযোগ, কেহ বা কর্মযোগ দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া! থাকেন। 

কেহ স্হেবা আত্মাকে বিদিত না হুয়া গুরুর উপদেশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 

তাহাব উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। তীহারাও সেই সমুদয় উপদেশ শুনিতে 

শুনিতে মৃত্যুময় সংসাব অতিক্রম করিয়! থাকেন। 

* হে ভরনতর্ষত'! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগে স্বাবরজজমাত্মক সমুদয় 

পদ্দার্থই উৎপন্ন হইতেছে। . ' 



৩৭২ পীরফ। 1 দ্বারকালীল! ] 

যিনি বিনাশধশ্মশাল স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থে আত্মাকে সমান ও 

নির্বিকার ভাবে স্থিত ও তাহাকে অবিনাশী বলিয়া দর্শন করেন, তিনিই 

যথার্থ দর্শা। 

কারণ, জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ধভূতে সমান ও সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরূপ 
আত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মার দ্বাব আত্মার হনন করেন না, তত্নিমিত 

পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

প্রকূত্যৈব চ কন্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ | 
যঃ পশ্যতি তথাজ্মানমকর্তীরং ষ্ পশ্যতি ॥ 

মায়া অর্থাৎ প্ররকৃতিই সমস্ত কার্য করিয়। থাকেন। যে বিবেকী পুরুষ 

ইহা! ু ঝিযা ক্ষেত্রজ্ঞ আম্মাকে অকর্তা বলির দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্ দর্শী। 

যদ৷ ভূতপৃথগ্ ভাবমেকস্থমমুপশ্ঠতি | 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্ভতে তদা ॥ 

যখন সাধক ভূত সকলকে পৃথক্ পৃথক ভাবে এক আত্মাতে অবস্থিত 

এবং একমাত্র আত্মা হইতেই ভূত সকলের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি 
্রহ্মত্বরূপ হুইয়া যান। 

অনাদিত্বান্নিগুণত্বাৎ পরমাত্মাহয়মব্যয়ঃ | 

শরীরস্তোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ 
রি 

হে কৌস্তের! অনাদি ও নিগুণ বলিয়া পবমাত্বা অব্যপর। তিনি শরীরে 

প্লাকিয়াও' তাহার সহিত লিপ্ত হয়েন না। 
বৃ 

যথা সর্ববগতং সৌন্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে । 
লর্ববত্রাৎবস্থিতে। দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ 



[ দ্বাবকালীল! ] ভারত সমর। ৩৭৩ 
মা 

যেমন আকাশ সকল পদার্থে অবস্থান করিলেও কোন পদার্থ বাব! 

উপলিপ্ত হয় না, তন্্রপ আত্ম সকল দেহে অবস্থান করিলেও দৈহিক 

দোষগুণ দ্বারা কখনই লিপু, রঞ্জিত বা' প্রভাবিত হন না। 
যেমন সুর্য সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তন্্রপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা 

সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

_ বিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে পূর্বোক্ত প্রকাবে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা বিভিন্নরূপে 

জানিতে পারেন এবং ভূত সমূহের কারণরূপ মার়াব অত্যন্তাভাব বুঝিতে 
পাবেন, তিনি কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হয়েন। 

(ধিনি ক্ষেত্রকে জড়, কার্যের কর্তা, বিকারযুক্ত ও পরিচ্ছিন্ন) এবং 
ক্ষেত্রজ্ঞকে চৈতন্তময়, অকর্তা, অবিকারী ও অপরিচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে 

পাবেন; ধিনি আত্মতত্ব জ্ঞান দ্বারা ভূতপ্রক্কৃতি অবিস্তা মায়ার সম্পূর্ণ 
উপশম কবিতে সমর্থ হয়েন; তীহার সর্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তি ও পরম পদ 

লাভ হইয়া থাকে ।) 

চতুর্দশ অধ্যায় । 

গুণত্রয়বিভাগ যোগ । 

হে অঞ্জন! যে জ্ঞান স্থারা মুনিগণ দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 
কৈবলাধাম প্রাপ্ত হয়েন, আমি তোমাকে আবাব সেই সর্বোত্তম জ্ঞান 

সাধন বিষয় কহিতেছি। 

এই জ্ঞান সাধন করিলে সাধক আমার ম্বরূপের সহিত অভিন্নতা লাভ 

করিয়া! থাকেন। তাহাকে স্ষ্িকালে জন্ম বা প্রলয়কালে ব্যথা বা লয় 

পাইতে হয় না। 
এট 

মম যোনির্মহদ্তরক্ষ তন্মিন্ গর্ভ দধাম্যহম। 

সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততে! ভবতি ভারত ॥ 



৩৭৪ শ্রীকফ। [ থারকালীলা ] 
0৯/১৫/৪0৫০ (এই অর উস স জউাি ৬, এড রি 

হে ভাবত! ত্রিগুণাত্মিক! মায়াই আমার গর্ভাধনের ক্ষেত্রম্বরপ 1 ত্াণমি 

তাহাতে সংকল্প রূপ জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া! থাকি। তাহাতেই ভূত 
সকল সমুৎপর হয়। 

হে কৌন্তেয়! দেবাদি সমস্ত যোনিতে যে শবীব উৎপন্ন হইরা থাকে, 

মান়াই তাহাদিগের মাতৃম্বরূপ! এবং আমি তাহাদের গর্ভাধান কর্ত পিতৃম্থরূপ । 

সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ | 

নিবস্তি মহাবাহো৷ দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ 

হে মহাবাহো! সত্ব, বজঃ ও তমঃ প্ররুতিঞজাত এই গুণত্রর় দেহ মধ্যে 

জীবাত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে । 

তত্র সত্বং নির্্মলত্বা প্রকাশকমনাময়ম্ 

স্থখসঙ্গেন বয়াতি জ্ঞানসঙ্গেন চাহনঘ ॥ 

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙসমুস্তবেম্। 

তন্নিবধ্াতি কৌন্তেয় কর্ম্মসজেন দেহিনম্ ॥ 
তমস্তজ্্কানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ববদেহিনাম্। 

প্রমাদালম্তনি দ্রাভিস্তন্নিবপ্নাতি ভারত ॥ 

হে সর্বব্যসনবর্জিত অর্জুন! সন্বগুণ নির্মশলত্ব প্রযুক্ত নিতান্ত ভাম্বর ও 

নিরুপদ্রব ঃ এই নিমিত্ত ইহা! দেহীকে দ্বখী ওজ্ঞান সম্পন্ন করে। বজো গুগ 

অন্ুরাগাত্মক ; এবং অভিলাষ ও আনক্তি হইতে সমুডূত। ইহা দেহীকে . 
কর্মে নিবন্ধ করিয়৷ রাখে । তমোগুণ অজ্ঞান সমুৎপন্ন ও সকল দেহীর 

মোহজনক ) ইহা প্রাণিগণকে প্রমাদ্, আলম্ড ও মিত্রা ছারা অভিভূত 
করিয়া রাখে। 

সর্বং নুখেন সগ্জয়তি রজঃ কণ্ম্মনি ভারত । 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ 



[ গ্বাবকালীলা ৷ ভারত সমব। ৩৭৫ 
এইই 

হে ভাবত! সব্বগুণ প্রাণিগণকে সুখে মগ্ত, রজোগুণ কর্শে আসক্ত 

এবং তমোগুণ জ্ঞানকে তিরোহিত কবিয়৷ প্রমাদের বশীতৃত করে। 

রজস্তমশ্চাহভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত । 

রজঃ সন্্ং তমশ্চৈব তমঃ সন্বং রজস্তথ! ॥ 

হে ভাবত! যখন সত্বগুণ রজঃ ও তমঃকে, রজোগুণ সত্ব ও তনঃকে, 

এবং তমোগুণ সন্ব ও রজঃকে অভিভূত কবিয়া প্রবল হয়, তখনই সব্বাদি 
গণ সকল নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। 

সর্বদারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে। 

জ্ঞানং যদ! তদা বিদ্যাদিবৃদ্ধং সত্বমিত্ুত ॥ 

যখন সবগ্ুণ পরিবন্ধিত হয়, তখন এই দেহের সমুদয় ভ্বাবে জ্ঞানরূপ 
প্রকাশ জন্মে। 

লোতঃ প্রবৃন্তিরারস্তঃ কম্মনণামশমঃ স্পৃহা । 
রজন্তেতানি জায়ন্ডে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ 

হে ভবতর্ষভ। বজোগুণ প্রবল হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ীবস্ত, স্পৃহা ও 

অশান্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে। 

অপ্রকাশোহ্প্রবুতিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 

তমন্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ 

হে কুরুনন্দন ! তমোগুণ বুদ্ধি পাইলে অপ্রকাশ (বিবেকভ্রংশ ) 

অপ্রবৃত্তি (আলম্ত ), প্রমাদ ও মোহ উৎপর হইয়া থাকে। 

যদা সত্ত্ে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূণ্ু। 

তদোন্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপগ্তে ॥ 



৩৭৬ শাক [ হ্বারকালীল! ] 

রজসি প্রলয়ং গন কম্মসঙ্গিযু জায়তে। 

তথ! প্রলীনস্তমস মুঢুযোনিষু জায়তে ॥ 

সত্বগুণের পরিবর্ধন কালে ধর্দি কাহাবও মৃত্যু হয়, তবে তিনি হিরণ্য- 

গর্ডোপাসকদিগেব প্রকাশমান উত্তম লোক প্রাপ্ত হন। রজোগুণ পরিবর্ধন 

কালে যাহার মৃত্যু হয়, সে কর্ন্মাসক্ত মন্কুষ্য যোনিতে, এবং তমোগুণাধিক্য- 

কালে যে দেহত্যাগ করে, তাহাব পশ্বারদি যোনিতে জন্ম হয়। 

কম্মণঃ সুরুতম্যানুঃ সাত্বিকং নির্মালং ফলম্। 

রজসস্ত ফলং হুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ 

সাব্িক বর্থের ফল স্ুনির্মল সাত্বিক সুখ) রাজস কর্পেব ফল ঢঃখ। 

এবং তামস কর্ণের ফল অজ্ঞান। অর্থাৎ অজ্ঞানতা জনিত অবিচ্ছিন্ন মহাতুঃখ | 

সত্তা সঞ্জায়তে ভ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 

প্রমাদমোহোৌ তমসো ভবতোইজ্ভ্ানমেব চ | 
উদ্ঠং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ | 
জঘন্গুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ 

সন্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজে! হইতে লোভ, এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, 
প্রমান ও মোহ উৎপর হুইয়া থাকে। 

সত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উর্ধলোকে গমন করিয়! থাকেন। বজোগুণ 
সম্পন্ন ব্যক্তিগণ মনুষ্যলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং তমোগুণশালী 

ব্যক্তি সমূহ জঘন্তগুণ সঞ্জাত প্রমাদ মোহাদির বশীভূত, তামসিকলোকে 
অধোগতি প্রাপ্ত হয়। 

1 

নাহগ্ং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদ! ড্রস্টাহনুপশ্যতি। 

গুণেভ্যশ্চ পরং ৰেত্তি মন্তাবং সোহ ধিগচ্ছতি ॥ 



1 ্বাবকালীলা ? ভাষত সমব। ৩৭৭ 

মানব বিবেকী হইয়া গুপ সকলকে সমস্ত কার্ধ্যে্স কর্তী বলিয়! নিবীক্ষণ 

কবিলে এবং আম্মাকে শুণাতীত ( গুণসম্পকশূন্ত শ্বতন্্র) বলিয়া বুঝিতে 
পাবিলে (জীব) মস্তাব (ক্রহ্মভাব ) প্রান্ত হয়। 

গুণানেতীনতীত্য ব্রীন্ দেহী দেহসমুক্তবান্। 

জন্মস্ততাজরাছু£খৈবিমুস্ড্রো২মৃতমশ্খ্,তে ॥ 
চি 

হে অক্জুন। দেহোৎপত্তিব বীজন্ববপ সত্বাদি গুণত্রয় পবিহাধ কধিলে 

জীব জগ্পমৃত্যুবা জনিত দ্রঃখ অতিক্রম কবিয়া মোক্ষ লাভ কবিয়া থাকে। 
অর্জুন কহিলেন, হে বাস্থদেব । মনুদ্য ফি কি চিষ্ক ও কিরূপ .আচার 

লম্পন্ন হইলে এই তিনটা গুণ অভিক্রম কবিতে সমর্থ ভব? 

প্রকাশং চ প্রবুত্তিং চ মোহমেব চ পাগুব। 

ন দ্বেন্টি সংপ্রবুন্তানি ন নিবৃন্তানি কাঙক্ষতি ॥ 

শ্রীকষ্চ কহিলেন, হে পাওব! প্রকাশবপ জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও মোহ শ্বয়ং 
উদ্দিত হইলে যিনি দছ্বেষ কবেন না, বা তাহাদেব নিবৃত্তিবও আকাজ্ঞ 

কবেন ন!, তিনিই গুণাতীত পুরুষ। (অর্থাৎ কাবণ উপস্থিত হইলে যদি .সব্ব- 
গুণের ক্রিয়া! প্রকাশ, বজোগুণ জন্য কর্প্রবৃত্তি বা তমোগুণ প্রভাবে মোহ 

উপস্থিত হয়, তবে তাহাতে যিনি ঃখ বোধ বা বিরক্তি প্রক।শ কিংবা সুখ 

সাধন জন্ত তন্লিবাবণের চেষ্টা ব! ইচ্ছাও কবেন না; অর্থাৎ বিনি গুণ ক্রিয়া 

সমূহকে শ্বপ্রদৃ্ট অলীক ঘটনাবলীর স্য় মিথ্যা বলিয়! জানেন, [ স্বপ্রের শত্র- 

মিত্রকে শক্রমিত্র বলিয়া ধিনি গ্রান্থ কবেন না] তিনি গুণাতীত পুরুষ) 

উদ্দাসীনবদাসীনো! গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে | 

গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ 
সমহুঃখন্থখঃ স্বস্থঃ সমলোসম্টাহশ্মকাঞ্চনঃ | 

তুল্যপ্রিয়াহপ্রিয়ো ধীরন্তল্যনিন্দাত্বসংস্তি ॥ 
[৪৮] 



৩৭৮ -৫ক। [ দ্বারকালীল! ] 

যিনি উদাসীনের ভ্তায় সমাসীন হইয়া! স্থখ ছঃখাদি গুণকাধ্য দ্বারা বিচলিত 
'হুন না? প্রত্যুত গুদ সকল স্বকার্ষ্যেই ব্যাপৃত আছে, তৎযমুদ্রয়ের সহিত 
আমর! কোন সংশ্রব নাই, এইক্সপ বিবেচন! করিয়া! ধৈর্ধযাবলম্বন করিয়া! থাকেন 
ধিনি সমস্থুখহুঃখ, স্বস্থ বা আত্মনিষ্ঠ ও ধীমান্, বিনি লোষ্ট্, প্রস্তব ও কাঞ্চন 

সমদৃষ্টিতেই দর্শন করেন, ধাহার প্রিয় ও অপ্রিয় উততরই একরূপ, যিনি নিন্দ! 
প্রশংসা, মান, অপমান, ও শত্রু, দিত্রকে তুল্যরূপই রিবেচনা করিয়া থাকেন, 
যিনি সর্বকর্শন্তযাগী, তিনিই গুণাতীত পুরুষ। 

মাং চ বোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন ঢেবতে। 
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রক্মভূয়ায় কল্পতে ॥ 

যে ব্যক্তি অনন্যভক্কিযোগ সহকাবে আমাব সেবা করেন, তিনি পূর্বোক্ত 

গুণত্রয় অতিক্রম করিয়! ব্রহ্ম -স্বরূপতা৷ লাভে সমর্থ হয়েন। 

্রন্মণে! হি প্রতিষ্ঠাহহমমৃতশ্যাইব্যয়শ্ চ। 
শাশ্বতন্য চ ধন্মস্য সখশ্যৈকান্তিকম্য চ ॥ 

যেহেতু আমি (কৃষ্ণ) অমৃত, অব্যয়, শাশ্বত, ধর্ম, এবং অবাভিচারীট 

নুখন্বরূপ ব্রন্দ। (অতএব আমাকে ভক্তি কবিলে জীব মুক্তিলাভ করে ।) 

-(০)- 



[ খাবক্ষালীগা ] ভাবত সমর । ৩৭৯ 

পঞ্চদশ অধ্যায় । 

পুরুষোনম যোগ । 

উদ্ভমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রানুরব্যয়ম | 

ছন্দাংসি যন্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিগু ॥ 

এই সংসাবরূপ অশ্ব বৃক্ষের মূল উর্ধ ও শাখ। অধোদিকে বিস্তৃত ) ইহ] 
অব্যয়; কর্মকাণডবপ বেদ ইহার পত্র। যিনি এই সংসাররূপ, বু্ষকে 'বিদিত 

আছেন, তিনি বেদবেতা। 

অধশ্চোদ্ধং প্রস্যতান্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ | 

অধশ্চ মূলাগ্তনুসন্ততানি কণ্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ 

এই সংসাবরূপ বৃক্ষের শাখা উদ্ধাধঃ প্রদেশে বিস্তৃত। সন্বাদি গুণ দ্বার 
ইহা! পরিবন্ধিত হইতেছে । এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয় লকল ইহার পত্র 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই বৃক্ষের ধর্মাধর্শরূপ কর্শপ্রস্থতি সকল অধঃ 
প্রদেশে জীবলোকে বিস্তৃত বহিয়াছে। 

ন রূপমস্তেহ তখোপলত্যতে নাহস্তে৷ ন চাদি নচ সংপ্রতিষ্ঠা। 
অশ্থথমেনং স্থবিরূঢমূলমসঙ্গশস্ম্েণ দূঢ়েন ছিত্বা ॥ 

সংসাববাসী প্রাণিগণ, এই সংসাবরূপ বৃক্ষেররূপ, আদি, অস্ত ও মধ্য, 
কিছুই অবগত নহে। তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র দ্বারা এই স্ুদৃঢ়মূল সংসাররূপ 
অশ্বখবৃক্ষকে ছেদন করিয়া ব্র্ধকে জানিতে হয়। 

ততঃ পদং ত পরিমার্গিতব্যং যন্মিন গতা ন নিবর্তীন্তি ভূয়ঃ। 

তয়েৰ চাস: পুরুষং প্রপন্ধে যতঃ প্ররৃতিঃ.প্রস্থত। পুরাণী ॥ 



৩৮৪ শরীক [ ছারকালাল!1 ] 
০০ রি অপি কির এিসসিসিস এরি আক উই বি আচ. চি ছি. আচ জি উই রঃ রা পরি রি ইইউ জে উনি এ শসা পচে ইসি রে জা আর নিস এজি আগ কপির অপি আর 

ধাহাকে প্রাণ্ড হহলে জীবেব পুনর্জন্ম হয় না, যাহ! দ্বারা এই সংসাব 
প্রবৃত্তিব বিস্ত।র হইয়াছে আমি সেই আদি পুরুষেবই শবণাগত হই, ইহ! বলিয়! 
তাহাব অনুসন্ধান কবিতে হইবে। 

নিপ্মানমোহা জিতসঙ্গদোষ| অধ্যাক্সনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ । 

দবন্থৈবিবিমুক্তাঃ হখছুঃখসংজৈৈগচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদব্যয়ং তশ ॥ 

ষাহাবা অভিমান, মোহ ও অসক্তি শূন্য, পরমাতআ্মাৰ স্বরূপ বিচারে তৎপব, 

নিফাম, আুখহঃখোপাধিক শীতোষ্ দ্বন্ব পবিতাগী, তাহারাই সেই ব্রহ্ষপদ 

লাভ কবেন। 

ন ভন্তাসতে সুধ্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ । 

যদগহ। ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 

যে পদ প্রাপ্ত হইলে তব্ববেতা পুরুষেব পুনবাবৃত্তি হয় না, চন্দ্র, সুর্ধ্য ও 
হুতাশন যাহাকে প্রকাশ কবিতে পাবে না, যাহ! স্বপ্রকাশ, তাহাই আমার 

স্বরূপভূত পৰমোত্কষ্ট পদ । 

মমৈবাংশো৷ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ 
মন:ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ 

এই সংসাবে সনাতন জীব আমারই অংশ সম্তৃত। এই জীৰ প্রকর্কতি-বিলীন 

পঞ্চেক্জিয় ও মনকে আকর্ষণ কবিয়৷ থাকেন । 

শরীরং যদবাপ্পোতি যচ্চাহপুণুৎক্রামতীশরঃ | 

'গৃহীত্বৈভানি সংযাতি বায়ু্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ 

বায়ু যেমন কুস্থমাি হইতে গন্ধ গ্রহণ পূর্ধ্বক গমন ফরে, সেইরূপ জীব 



0৮০০০ এ হটে হি টে আট 

[ দ্বাবকালীল ] ভাত সমব। ৩৮১ 
পচ হি পা দিই এ রি/িহউরিইজান  তি হ এন্ড শে হউন এরি উনি (রস রি রগ পির 

বখন' শরীব ধাবণ ও শবীর পরিত্যাগ করে, তখন পুর্ব দেহ হইতে ইন্দ্রিয় 

সমুদয় ( ইন্দ্রিয়ের দোষ গুণ সমূহ) গ্রহণ পূর্বক গমনাগমন করিয়া! থাকে । 

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং স্বাণমেব চ। 

অধিষ্ঠায় মনশ্চাহয়ং বিষয়ান্ুপসেবতে । 

জীবাস্মা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক, নাসিকা1 ও মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া 
বিষয় সমুদন্ন উপভোগ করে। 

উতক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভূপ্তানং বা গুণাম্থিতম্। 

বিমুঢা নাহনুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ 

মূচ ন্যক্তিবা দেহান্তবগামী, দোবস্থিত ৰা বিষয়োপভে|গলিপ্ত ইন্দিয়যুক্ত 

জীবাত্মাকে কদাচ নিরীক্ষণ কবিতে সম হয় না, জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন মহাত্মগণই 

তাহা অবলোম্বন কবিয়৷ থাকেন। 

যোগী ব্যক্কিবা যদ্ববান্ হুইয়! নিজ নিজ দেতস্থিত আত্মাকে সম্দর্শন করেন। 
কিন্তু মলিনচিত্ত অবিবেকী পুকষগণ যত্ব কবিলেও তাহাকে অবলোকন করিতে 

পাবে না। 

সুর্ণা, চন্দ্র ও অগ্নিব যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশ করিয়! থাকে, তাহা 

আমারই তেজাংশ। 
আমি ওজঃ প্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ কবিয়৷ ভূত সকলকে ধারণ এবং 

রসাত্মক চন্দ্র হইয়া ওষধি সমুদায়ের পুষ্টি সাধন করিতেছি । 

অহং বৈশ্বানরে ভূ প্রণিনাং দেহমাশ্রিতঃ | 
প্রাণাহপানসমাযুক্তঃ পচাম্যরং চতুর্ববিধম্ ॥ 

আমিই জঠরাপ্নিক্পে সর্ব প্রাণীব দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ু 
সহ চতুর্বিধ ভক্ষায পবিপাক করি। 



৩৮২ শ্ীকক। [ দ্বাক্নকাপীল! ] 
শান ০ এটি বিএ ০ এছ. এ ন্ রে 

সর্ববস্য চাহহুং হৃদি সঙ্নিবিষ্টো৷ মত্তঃ শ্থাতিজ্ঞগনমপোহনং চ। 

বেদৈশ্চ সর্রৈরহমেব বেদ্তো৷ বেদান্তকৃত্েদাখিষেদ চাহহম্ ॥ 

সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই জীবাদ্ধায়ূপে প্রবিষ্ট হইয়া স্থৃতি ও জ্ঞানরূপে 
উদ্দিত হই; আবার সেই স্থতি ও জ্ঞানের অভাবও আম! দ্বারাই হুইয়া৷ থাকে । 

বেদ সকল দ্বার আমিই বে্স্ত (জ্ঞাতব্য) বেদান্তার্থের সম্প্রদায় প্রবর্তক । 
অর্থাৎ লোক সকলের জ্ঞানদাতা এবং বেদের একমাত্র প্রক্কত অর্থবেত। 

আমিই। 

ক্ষর ও অক্ষব এই ছুই পুরুষই ইহলোকে প্রসিদ্ধ। কাধ্যব্প ভূতগণ ক্ষর 
ও কারণরূপ'মার। অক্ষব বলিয়া কথিত হয়েন। 

উত্তমঃ পুরুবত্বন্যঃ পরমাত্তেত্যুদ্দাহৃতঃ ৷ 

যো লোকক্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বর2 ॥ 

আর পরমোৎরুষ্ট চৈতন্তপূপ পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষর এতছুভয় হইতে ভিন্ন। 
তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত। তিনি লোকক্রয়ে প্রবিই হুইয়৷ সকলকে 

প্রতিপলন কবিতেছেন। তিনি অব্যয় ও ঈশ্বর । 

আমি ক্ষর হইতে অতীত এবং অক্ষর হইতে পরমোৎকষ্ট। এই জন্ত লোক 

ও বেদমধ্যে আমি পুরুষোত্তম বলিয়! প্রসিদ্ধ । 

যিনি নির্মোহচিত্বে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনিই 
সর্বজ্ঞ এবং ভক্তিযোগ দ্বাবা আমাব যথার্থ রূপ সেব! করিস থাকেন। 

হে অনঘ! হে ভারত! আমি তোমার নিকট এই যে অতীব গুহ রহ 

শাস্ত্র কীর্তন করিলাম, যিনি ইহা! বিদিত হয়েন, তিনি আত্ম জ্ঞানযুক্ত ও 
কৃতকৃতার্থ হুইয়৷ থাকেন। 

৮(৬)- 



[ দারকালীলা ] ভারত সফর। ৩৮৩ 

যোড়শ অধ্যায় । 

দৈবান্থর সম্পদ্বিভাগ যোগ । 

শতয়ং সত্বসংগুদ্ধিন্রনযোগব্যবস্থিতিঃ | 

দানং দমশ্চ যত্ছশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আঙঞ্জবম্ ॥ 

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন! অভয়, সব-সংশুদ্ধি/ (চিত্তগুদ্ধি) জ্ঞান 
ও যোগে স্থিতি, এবং দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় ( জপ বা! শাস্ত্রপাঠ ), তপ ও 

আংর্জাব ( সবলত৷ ) এই সমস্ত &দবী সম্পৎ। 

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্। 
দয়া ভূতেঘলোলুণ্ডং মার্দবং হীরচাপলম্ ॥ 

অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈগুন্ত (পরনিন্দা বর্জন ), 
সর্বভূতে দয়, অলোলুপণ্ভা, মৃহতা, লজ্জা ও অচাপল্য (চাঞ্চল্য শৃন্তা ), এই 
সমুদর দৈবী সম্প্। 

তেজ; -ক্ষম। ধৃতিঃ শৌচমদ্রেহি-নাহুতিমানতা । 
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভি জাতন্য ভারত ॥ 

হে ভারত সান্বগুণমর়ী বাসন! লইয়া 'বাহাব! অধ্মগ্রহণ করেন, তাহারাই 
তেজ, ক্ষমা, গতি, শৌচ, অদ্রোহ ( অবিরোধ ) ও অনভিমানত্ব প্রাপ্ত হইস্া 
থাকেন। 

দস্তে। দর্পোহতিমানশ্চ জ্রোধঃ পারুব্যমেব চ। 

জব্জালং চাভিল্লাতন্ত পার্থ সম্পদমান্রীম্ ॥ 



৩৮৪ জীতধ)। ( থাবকালীলা ] 
৩ আপস সখ সপ টি পি অনি 2৫টি এর টি উস সিন ই পা আনাচে ও এই এছ, এন্ড, এন্ড 

হবে পার্থ! যাহায়া অগুভ বাসনাক্রান্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেখ 

জোস্তমোগুণময় মনুষ্াগণ দম্ভ, দর্প, অতিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞান 

আদি আস্বী সম্পৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

দৈবী সম্পদ্ধিমোক্ষায় নিবন্ধায়ান্ুরী মতা। 

ম! শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাগুব ॥ 

দৈবী সম্পৎ মোক্ষ এএং 'আন্মুবী সম্পৎ বন্ধনের হেতু জানিবে। 
হে পাব! তুমি দৈবী সম্পৎসহ জন্মিয়াছ, অতএব শোক কবিও না। 

এই জগতে দৈব ও আম্মব এই ছুই প্রকাগ, ভূতসর্গ (ভূতলোক ) স্কট 

হইয়্াছে। হে.পার্থ! দৈবী সর্গের বিষয় তোমায় ইতিপূর্বে বলিয়াছি ) এক্ষণে 
আম্মুর সঙ্গের (ভূত সৃষ্টি) কথা বলিতোছ, শুন। 

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিছুরান্তুরাঃ । 

ন শৌচং নাহপি চাচারো! ন সত্যং তেষু বিদ্াতে ॥ 

খাস্থর শ্বভব বিশিষ্ট লোক সকলের ধন্মার্ জ্ঞান নাই) অর্থ।ৎ 
উভাহাবা ধর্ে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম হইতে নিবৃত্তিব বিষয় অবগত নছে। 

ডাহাদদেব শৌচ, আচাব এবং সত্যও নাই। 

তাহার! জগৎকে অসত্য, স্বাভাবিক, ঈশ্বরশূন্ট, ভ্রীপুরুষ সন্ত ও কাম 
জনিত কছে। 

সেই সকল অল্লবুদ্ধি লোক এইরূপ জ্ঞান আশ্রয় কবিয়া মলিনচিত্ত, 

উত্রকর্্া ও অহিত্তকারী হইয়া প্রাণিগণেব বিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া 

থাকে। 

কামমাশ্রিত্য হম্পরং দস্তমানমদান্িতাঃ। 
: পমাহাদ্গৃহীত্বাৎসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহণুচিত্রতাঃ ॥ 

তাহারা দত্ত, 'অভিমান, মদ 'ও 'অগ্ুচিব্রত, এবং ছম্প্বণীয় কামন! অবলম্বন 



[ ধাঁবকালীগা ] ভার সমর । ৩৮৫ 
এর জিউস এসি উল 

পূর্বক মোহ ঘশতঃ অসৎ প্রতিগ্রহ ( অগ্ডভ কান্ত গ্রহণ ) করিয়া বেদ- 

ধিরুদ্ধ কর্দে প্রবৃত্ত হয়। 

চিন্তামপরিমেক্াং চ প্রলয়াস্তামুপীশ্রিভাঃ। 
কামোঁপভোগপরম! এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ 

আশাপাশশতৈর্ববদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ৷ 
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনাহ্থসঞ্চয়ান্ ॥ 

তাহারা ইহ-জীবনসর্বপ্ধ ; অর্থাৎ মরণ পর্যাস্তই (ভোগ) স্থিতি, এইরূপ চিন্তা 
পরার়ণ, কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ ঘলিয়! কৃতনিশ্চয়, এবং শত শত 
আশাপাশে বন্ধ (অর্থাৎ বিধদ্জদিত স্ুখই একমাত্র হ্ুখ ) ও কাম ক্োধের 

ঘশ্ীভূত হুইর! কামভোগার্থ অন্তায় পূর্বক অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা ছথে। 

ইদমস্ত ময়া লব্ষমিদং প্রাপ্দ্যে মনোরথম্ 

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ 
অসৌ ময়া হতঃ শবত্রহনিস্তে চাপরানপি । 

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং ঘলবান্ সুখী ॥ 

আজ আমার এই ধন লাভ হুইল$ আমার এই অতীষ্টও শীত সিদ্ধ 
হুইবে। আমার গৃহে এত ধন পূর্ব হইতেই সঞ্চিত আছে) এবং এই ধন 
আগামী বর্ষে আরও অধিক বাড়িবে। 

আমি এই শক্রকে নাশ করিয়াছি, অন্ত শক্রকেও বিনাশ করিব। 

আমিই ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্ এবং আমিই স্খী। 

আঠচ্যোৎভিজনবানন্রি কোহন্তোহস্তি ও নয়া । 



৩৮৬ সক । [ খ্বারকালীশা ]. 
টিসি যো ভিসি আিস্ইি আউউ ই। ও জাতি 

আমি ধনাঢা ও কুলীন; আমার তুল্য আর কেহ নাই। আমি যাগ 
করিব, দান করিব, ইহাতে আমার বথেষ্ট আনন্দ হইবে? অন্থরপ্রক্কতি 
ব্যক্তিগণ এইরপে অজ্ঞান-মোহিত হয়। 

এইরূপ নানাবিধ দূষিত সংকল্প কলাপে বিস্রাম্ত, ফোহজালে আচ্ছন্ন ও 
কামভোগে অত্যন্ত আসক্ত জন্থরপ্রকৃতি পুরুষগণ অতি কুঙ্মিত নরকে 
নিপতিত হয়। 

আত্মসত্তাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানসদান্থিতাঁঃ | 
বজস্তে নামযজ্জৈস্তে দস্তেনাইবিধিপূর্ববকম্॥ 

আত্মন্লাঘাবিশিষ্ট, ছর্ব্বিনীত, ধন, মান ও মাধুক্ত আসব ব্যক্তিগগ 
অবিধি পূর্বক নামমাত্র বজ্ত করিয়। দন্ত প্রকাশ করিয়৷ থাকে । 

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতা ৷. 

মামাত্মপরদেহেবু প্রদ্বিষস্তোহভ্যসুয়কাং ॥. 

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ক্রোধেন বশীভূত এবং খনুয়াকাবী আস্ুরু 

পুরুষগণ নিজ ও অন্তের দ্েহস্থিত আত্মরূপী আমাকে ছ্বেষ. কবিয়া! থাকে । 

তানহং দ্িবতঃ ক্রুরান্ সংসারেযু নরাধমান্। 

ক্ষিপাম্যজশ্রমশ্ুভানান্ুরীঘেব ঘোনিযু ॥ 

এইকাপ বিদ্বেষ-পরায়ণ, ক্রুর, নরাধম, নিত্য অণ্ডত কর্ণানু্ঠানসীল 

নরাধমগণকে আমি নিরন্তর সংসারে আহ্মুর-যোনি মধ্যে পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ 

করি। অর্থাৎ এইরূপে তাহাদিগকে অনস্ত ছঃখ প্রদান করি। 
ঃ 

আস্থুরীং যোনিমাপনপা মুঢা জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যেব কৌস্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥ 



[ থারকালীণ। ? ভারত সমর! ৩৮৭ 

হে কৌস্তের়! বেব্যক্তি একবার আন্ুর-যোনি প্রাপ্ত হট মে অবিবেক 
জন্ত আমাকে প্রাপ্ত না হুইয়। জন্ম জন্ম আনও অধোগতি লাত করে। 

ত্রিবিধং নরকম্যেদং ঘ্বারং নাশনমাত্মনঃ ৷ 

কাম: ক্রোধস্তখ! লোভস্তশ্মাদেতন্দ্রয়ং ত্যজেশ ॥ 

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী নরকের দ্বারগ্বরূপ ; এবং ইহাই জীবের 
অধোগতির একমাত্র কারণ । অতএব এই তিনটা অবগত পরিহার্ধা। 

এতৈর্ধিমুক্তঃ কৌন্ডেয় তমোদারৈস্তিভিরে্রঃ। 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো বাতি পরাং গতিম্ ॥ 

ষঃ শান্সরবিধিমুত্স্জ্য বর্ততে কামচারতঃ। 
নস সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন স্ুখং ন পরাং গতিম্ ॥ 

হে কৌন্তের! নরকের দ্বারত্বরূপ এই কাম, ক্রোধ, লোভকে পরিত্যাগ 
করিলে মানুষ শ্রেরঃ সাধন পূর্বক পরমগতি লাত করিয়া! থাকে। 

যে ব্যক্তি শান্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্বক শ্ষেচ্ছাচারী হইয়া কার্য করে, 
তাহার সিদ্ধিলাভ, এঁহিক স্থুখ, শ্বর্গ ও মোক্ষরূপ উৎকৃষ্ট গতিও লাভ 

হয় ন। 

তন্রাচ্ছান্ত্ং প্রমাণং তে কার্য্যাহকার্য্যব্যবস্থিতৌ। 

জ্ঞাত্ব৷ শান্্রবিধানোক্তং কণ্ম কর্তমিহাহহসি | 

অতএব কার্ধযাকার্ধ্য ব্যবস্থ! বা নিরূপণ বিষয়ে শান্ত্রই প্রমাণ ॥ তুমি 
শাস্ত্রোক্ত কর্ম, শাস্ত্রান্যারী নিত্ব অধিকাবান্ুরূপ ব্যবস্থা অবগত হইয়া! তাহারই 

অনুষ্ঠান কর ;-_-কর্তব্য কর্ণে প্রবৃত্ত হও । 

শে 



৩৮৮ শরীর [ দবারফালালা ] 

সপ্তদশ অধ্যায় । 

আন্ধাত্রয় বিভাগ যোগ । 

অঞ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! বাহাব! শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্বক শ্রদ্ধা- 

সহকাবে পুজার্চনাদি করিয়া! থাকে, তাহাদের সেই নিষ্ঠা সাত্বিকী, রাজসী 
না তামসী? 

ভগবান্ কহিলেন, হে অজ্জুন! দ্নেহিগণের শ্বাভাবিক শ্রদ্ধা” সাস্বিক” 
রাজসিক ও ভামসিক প্রকৃতি ভেদে তন প্রকার। 

ছে ভারত! প্রাণিমাত্রেবই শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণের অন্থরূপই হইয়া! 
থাকে। পুরুষও শ্রদ্ধাময় ; অতএব যে পুরুষ, যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি ভাদৃশই 
হুইন্। থাকেন। 

বাহাবা দ্নেবতীগণের পুজা করেন, তাহারা সান্বিক, বাহার! বক্ষ রাক্ষসের 
পুজা করেন, তাহাবা রাজন এবং যাহারা ভূত প্রেতাদির পুজা করে» ত্হা- 

দিগকে তামস বলিয়! জানিবে। 

যে সকল হীনচেতা৷ ব্যক্তি দত্ত, অহঙ্কার, কাম, রাগ (মোহ) ও বল্প 
সম্পন্ন হুইয়! শবীবস্থ ভূতগণকে ক্রেশ প্রদ্দান কবিরা অশান্ত্রবিহিত ঘোরতর 
তপন্তা কবে, তাহাবা আমাকেই ক্রি করিয়া থাকে । তাহাদিগকে ক্কুরবর্খা 

অন্থরপ্রক্কৃতি বলিয়৷ জান্বে। 
সমস্ত প্রাণীর আহার এবং যজ্ঞ, তপ ও দান তিন প্রকার। আহারাদির 

প্রকার ভেদও বলিতেছি গুন। 

আয়ুইসব্ববলারো গ্য্থখপ্রীতিরিবর্নাঃ। 
'রহ্যাঃ দিগ্ষাঃ স্থির! হুছা! আহারঃ সাত্বিক প্রিয়ঃ ॥ 

কটুয্ললবপাহভ্যুতীক্ষরাক্ষবিদাহিনঃ | 

আহারা রাজসম্যে্ট! দুঃখশোকময়প্রদাঃ ॥ 



[ স্বারকালীল। ] ভারত সমর । ৩৮৬ 

যাড়য়ামং গ্রতরসং পুতি ধর্ধবৃন্বিতং চ বু। 
উচ্ছিয়পি চাহমেধ্যং ভোজনং তামদশ্রিয়ং ॥ 

আমু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, স্থখ ও রুচি বর্ধক, এবং, সরস, . সিঞ্ঠ 

ছীর্ঘসথারী ফুলযুক্ত হস্থ ( গ্গচিক্র ) দ্বাহার বাব্রিবদিগের প্রিয়। 
কটু, অয়, রব, অতি উফ, তীক্ষ, রক্ষ, উগ্র (খরুপাক) এবং ছুঃখ, 

শোক ও রোগজনক আহার রাজসদিগের প্রির। 

রহক্ষণের পক, শু, ছুর্ঘনমুক্ত, পর্যুসিত ( গচা ) উচ্চিষ্ট ও জপরিত্র ভোজ্য 
তামসদিগের প্রিয় । ' 

ফলাকাজঙ্কাশূন্ত বাক্তিরা একাগ্র মনে, কেবল কর্তব্য জ্ঞানে, যে 'অবস্ত 
কর্তব্য বজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আহাই সর্মত্বিক। 

ফল লাভ্ ব! মহন্ব প্রকাশের জন্ত যে ব্জ অনুষ্ঠিত হয় তাহাই ্নাজসিক। 

শান্ত্রবিধি, অননদান, মন্ত্র, দক্ষিণ! ও শ্রদ্ধাশূন্ত বক্ত তামসিক বলিয়! কীন্তিত। 

দেবধিজগুরুপ্রাতপৃজ্বনং শ্ট্চমা্ধ্দবুম্। 
বচর্ম্যমহিংস। চ 'শারীরং তপ উচ্যতে ॥ 

ছেব, ছি, গরু ও প্রাক্ঞগণের, পুলা, শীচ, আক্ব ( অর! ), জন্ধচধ্য 
ও অহিংস! এইগুলি শারীর . তুপঃ। 

অনুদেগকরং বাক্যং সৃত্যং প্রিয়হিতং চ য। 
স্বাধ্যায়াইভ্যসনং চৈব বাজ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥' 

নুখদায়ক, সত্য, প্রিয় ও হিতরুর বাক্য ঝ মুস্তা্রণ এবং. রেদাধ্যন়্া 
বাত্বর, ( বাচিক ) তপঃ। 

মনঃগুসাদঃ সৌম্যর ম্েনয়াজবিনি.1 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেত তপে।। ঘানেলগুগাতে ॥ 



৩৯০ শ্রীকক। [ ববাবকালীলা ] 

চিত্তশুদ্ধি (মনের গ্রসঙ্গতা ) অক্রুরতা, মৌন, আত্মসংযম (ত্রঙ্গচরধ্য ) 
মনোনিগ্রহ ও অন্তঃকরণণুদ্ধি এইগুলি মানস তপঃ। 

ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয় 

তাহাই সাত্বিক। 
সৎকার, মান, পুজা, লাত ও দত্ত প্রকাশের নিমিত্ত যে তপঃ অনুষ্টিত 

হয়, তাহা! রাজসিক। রাজস তপন্ত। ইহলোকেই ফল দান করে? তাহা 
চঞ্চল ও ক্ষণিক। 

বে তপন্ত! ছ্রাগ্রহ বা অবিচার পূর্বক আত্মপীড় ছ্থারা অথবা অন্তের 
উৎসাদন বা! বিনাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় তাহাই তামসিক। 

. দ্বাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে | 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতম্ ॥ 

দেশ কাল ও পাত্রের উত্তমত৷ বিচার পূর্বক কেবল কর্তব্য বোধে, প্রত্যুপ- 
কারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যেদান তাহাই সাত্বিক। 

থে দান প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় ব৷ দ্বর্গাদি ফল কামনায় বা র্লেশ 

সহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা রাজসিক। 

আর বে দান অনুপযুক্ত স্থানে ও কালে এবং অযোগ্য পাত্রে সৎকার 

রহিত ও অবজ্ঞা পূর্বক প্রদত্ত হয়, তাহ! তামসিক। 
"গু তৎসং” ব্রদ্ধের এই অবর়বত্রয়যুক্ত নাম স্মরণ করিয়া সৃষ্টির আদি 

কালে "প্রজাপতি, ব্রাহ্মণাদি কর্তা, করণরূপ বেদ ও বর্শরূপ বজ্জ উৎপাদন 

করিয়াছেন। 

এইজন্ত গঁকার উচ্চারণ করিয়া বেদবিদ্গণেন্স শাস্ত্রোক্ত বজ, দান ও 
তপঃ আদি ক্রির়াতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। 

মুহুক্ষু ব্যক্তিগণ “তৎ” শব উচ্চারণ পুর্ব্বক ফলাভিসন্ধি বর্জিতচিতে 

নানাবিধ বজ্ঞ, গ্তপঃ ও দানাদি কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। 

ছে পার্থ! সন্ভাব, সাধুতাব ও মঙ্গলজনক কফার্ধ্কালে শিষ্টগণ “সৎ” 
এই শব উচ্চাবণ করিয়া থাকেন। 



[ দ্বারকালীলা ] ভারত সমর । ৩৯১ 
8০ (গালে হলি নিই শত সিটি উতর সহ উই উই এতেই নিজে 

অন্রস্ধা পূর্বক বে বজা, দান ও তপঃ বা! অঞ্ঠ কর্ম অনুষ্ঠিত হইর! থাকে, 
তৎসমত্ত অলৎ বলিয়! কথিত হয়। শ্রদ্ধ! বিহীন কার্য ইহলোক বা পরলোকে 
ফোন ফলই দান কন্গিতে পারে না। 

অব্টাদশ অধ্যায় । 
মোক যোগ । 

অঞ্জুন কহিলেন, হে মহ্থাবাছো ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তব 
পৃথকরপে শ্রবণ কন্দিতে অভিলাধ করি। (তুমি কপ কনগিয়া তাহা কীর্তন 
কষর।) 

কাম্যানাং কণ্মণাং গ্যাসং সংহ্যাসং করয়ো! বিছুঃ। 

সর্ববকণ্মফলত্যাগং প্রাহস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ 

প্রীক্ কহিলেন, হে অর্জুন! পর্ডিতের! কাম্য কর্শের ত্যাগকেই সপ্নযান 
এবং সকল প্রকার কর্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া থাকেন। 

কেহ কেহ বলেন ক্রিয়াকলাপ দোষের ন্তায় পরিত্যাগ করা বিধেয়। 

ভন্টেরা বলেন ধজ্ঞ, দান, তপন্তা এই কয়েকটা কার্ধয কোনরূপেই পরিত্যাগ 
করা কর্তবা নহে। এক্ষণে তুমি প্রকৃত ত্যাগ কিরূপ তাহা শ্রবণ কয়। 

তামসাদি ভেদে ত্যাগ তিন প্রকাব। হঞ্জ, দান ও তপন্তা কদাচ ত্যাগ 

ধা বর্তধ্য নহে; বরং ইহার অনুষ্ঠান করাই শ্রেরস্বর। ফারণ এই করেকটী 
ক্ষাধ্য বিবেকীদিগের চিত্ত-শুদ্ধির কাবণ। 

হে পার্থ! আমার নিশ্চিত মত এই যে, আমক্ি ও কর্শফল পরিত্যাগ 

করিম! এই সমস্ত কর্মানুষ্টান কক্সাই শ্রেরঃ। . 
_ নিতাকর্শ ( নিতাকৃত্য ) পরিত্যাগ কোনমতেই কর্তব্য নহে । যোহ বশতঃ 

নিত্যকর্প পরিত্যাগ, তাষস বলিয়া পরিকীর্তিত। অর্থাৎ তামসিক ব্যক্তিরাই 

মোহ বশত: নিত্যকর্শা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। 



৩৪২ শ্রীবফা। [ খাক্কালীলা ]. 

নিতাণ হঃখঞনক বদিয়ী কাররেশগুয়ে ধে নিত্যকর্শ ত্যাগ, তাহা রাঁজিসিক। 
রঙজোগুণীলখী বাডতিগণি এই রাজন গ্াঁগ ছারী প্রতি ত্যাগের ফল লাভ 
করিতে পারে লা। 

কার্যামিতোব ধু কম নিয়তং ক্রিয়তেহজ্জুন | 
সজং ত্যক্জ! ফলং চৈব স ত্যাগঃ লান্বিকো মতঃ ॥ 

আসক্তি ও কশ্ফিল পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্য বোধে বে কর্মানুষ্টান, 
তাহাই সান্বিক ত্যাগ । অর্থাৎ বে পথ্যস্ত চিততশুদ্ধি ন! হয়, তদবধি বেদ 
বিছিত সন্ধ্যা, গায়ত্রী, পুজা, হোম, স্তব স্বতি, সেবা সৎকার প্রভৃতি কার্যান্থ্ঠান 
কর্তব্য । “আমায় দ্বর্গ লাভ হইবে, আমার বিষয় সম্পত্তি, পুত্র লাভ হইবে” 
ইত্যাদি কামনার কন্মানুষ্ঠান পূর্বক ফলাকাজ্ষা কব! সাত্বিক কর্ম নহে। 
তগবান্কে ভালবাসা, ভক্তি কল্প আমান 'কর্তব্য ; তাহার শ্মক্সণ মনন, ভ্তব স্ততি, 

তাহার ভক্তজনের সেবাবন্দনা মনুষ্য জীবনেব ধর্তবা কশ্ব / এই বোধে যে 

নিত্যকর্্ম তাহাই সান্থিক কর্ম। এই কর্তব্য কর্ম সাধনোপলক্ষে যে আসক্তি 
ও কর্ণ" পরিত্যাগ, তাহাই সাত্বিক ত্যাগ। অঙ্জুন পক্ষে বলিতেছেন, 
বজ্ঞার্থ পণুবর্ধাদি কাধ্য ও ধর্শাধুদ্ধ কালে প্রাণ হালিও দৃষ্য কর্ম বা হিংসা 
নাষে "কথিত নহে! আসত্তি ও কর্মফল ত্যাগ রিরা কর্তব্য বোষে 'বর্শ 

করাই সাবি" ত্যাগ) নতুব!' যোহ'বশতঃ বা কারিফরেশ ও ভরে কর্তব্য 
করা পরিত্ঠাগ সান্বিক ত্যাগ নহে। অতএব ভুমি" র্ধাসত্। হইন্গা' কেখলমাণ্ 
কর্ধা যোধেই ধর্ণাযুদ্ধ প্রবৃত্ত হও ) ফলাফলের প্রর্ভি' তোমার লক্ষ্য কগ্সিবার 
আইচ নাই । | 

ন ছেখ্টযকুশলিং কর্ম কৃখলে নাহদুখজাতি। 

ত্যাী সব্বসমাবিষ্ঠো মেধাবীর্িযসংশির। 

সখগুণণ্পীর : তথজানপরাথদ, রাবী” ও: সংগরবিদিভতার্গ-বাঞজি 
হুঃখাবহ বিষয়ে হ্বেষ এবং লুখাধহ বিধয়ে"অনথযীগ প্রদর্শন 'বয়েন না ।' 
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ন হি দেহভূতা শক্যং তং কর্ষ্াণ্যশেষতঃ। 

ঘন্ত কর্মকলত্যাগী স ভ্যাগীতাভি ধীয়তে ॥ 

দেহাভিমানী পুরুষ একবারে কখনই লমন্ত কর্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ 
ছয় না। এইজন্ড বিনি কর্মফল ত্যাগী, তিনিই ত্যাগী বলিয়! উত্ত হইয়! 
থাকেন। 

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ব্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্। 
ভবত্যতাগিনাং প্রেতা ন তু সংন্যাসিনাং ক্চিশু ॥ 

অত্যাগিগণ মরণাস্তর ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্র (ইষ্টানিষ্ট) কর্ণ সকলের 

ফলভোগ করিয়া! থাকে । কিন্তু সন্ন্যাসিগণ এই ত্রিবিধ কর্মের ফলভাগী হন ন!। 
হে মহাবাহো ! সর্বকর্শ সিদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তসিদ্ধাস্তাছসারে যে 

পঞ্চবিধ কারণ নিরুপিত আছে, তাহা বলিতেছি শুন। 

অধিষ্ঠানং তথা বর্তী করণং চ পৃথঘিধম্। 
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা! দৈবং চৈবাহত্র পঞ্চমম্ 

অধিষ্ঠান (দেহ ] কর্তা ( অস্তঃকরণ ) নানাবিধ করণ ( পৃথক পৃথক ইন্জ্ির ) 
'মানাবিধ চেষ্টা এবং ' এতৎ কারণ সমূহের সহিত দৈব ( ধর্শাধর্ম সংস্কার ) এই 
পাঁচটা, কর্মের কারণ 'শ্বরূপ। 

নোভিরধৎ কম্মন প্রারভতে নরঃ। 

স্যায্যং বা বিপরীতং বা পধৈতে তন্য হেতবঃ ॥ 
তত্রৈব সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু বঃ। 
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি ছুণ্্রতিঃ ॥ 

অধিষানাদি পঞ্চ কারণ নিরুপিত হুইল। বে মূঢি অসঙ্গ ও উদ্নাসীন 
আত্মাকে বর্ত স্বরূপে অবলোকন করে, সে ছূর্দতি কদাচ সম্যদ্ধ্শী হয়' না। 

বন্য নাইংকৃতে! ভাবো বুদ্ধি্বস্য ন লিপ্যতে । 
হত্বাঘপি স ইমাল্লোকান্ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ 

[৫*] 



৩৯৪ শীষ [ খাধফাপীলা ] 
হা এসি এসি এস ক এমি পি 

বিনি “আমি কর্তা” ধারূপ অভিমান করেন না, ধাহান দুদ্ধি কাধ্যে লিপ্ত 

(বিষয়ে আসক্ত ) হ্য় না, তিনি সদন লোক বিনাশ করিলেও কিছুই বিনাশ 
করেন না বা তজ্জন্ত ফলভাগীও হন দা। 

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পবিজ্ঞাতা এই তিনটা কর্শের, প্রবৃত্তি সম্পাদনের হেতু। 

আর করণ, কর্ণ, কর্তা এই তিনটা কর্মের আশ্রয়। 
সাংখ্য শাস্ত্ে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা প্রত্যেকে সত্বাদিগুণ ভেদে তিন প্রকার 

নি্দিই হইয়াছে ) তাক হবলিতেছি শুম। ? 

সর্দ্বভীতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষাতে । 
অদিভত্তং বিতক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্। 

যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূত সমূহে সর্বত্র পরিব্যাপ্তড এক অব্যয় সত্তারূপ 

ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহাই সাব্বিক জ্ঞান। 

পৃথত্বেন তু যজ্জ্জানং নানাভাবান্ পৃথঘিধান। 
বেত্তি সর্ব্বেধু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ 

যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক পৃথক পদার্থ, পৃথক পৃথকরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, 
তাহা রাজসিক জঞান। * 

ক সি রসি 

যন্ত, কৃতুনববদেকশ্মিন কার্ধ্যে সক্তহৈতুকম্। 
অতত্বার্থবদল্লং ঢ তত্তামসমুদবা্ৃতম্ ॥ 

যে জ্ঞান স্বারা কোন একটা পদার্থ বিশেষে ব্রণ আত্মা বিচ্কমানতার 

অনুভব হয়, সেই অযৌদ্ধিক ও অবধার্থ ভ্তান্ইই তাষস: জ্ঞান। 
ফলকামন! রহিত পুরুষ্, সঙ্গশুন্ ও রাগছ্যোদি বর্জিত হুইয়া যে নিত্য 

কর্শের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্বিক কর্ম্ম। ৃ 
সকাম ও অহঙ্কার পরস্তত্ত্র ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত বহুল ব্যয় ও আয্নাস 

'সাধ্য কর্ণই রাজয়িক। জার ভাবী ভগাগুত, বিতক্ষর, ছিংসা ও পৌরুষ 
পর্যযালোচন! না করি! মোহ বগতঃ যে কাঠ, অনুহিত্ধ হয়, তাহাই তামসিক | ' 

অনাসন্ত, নিরহস্কার, টধধ্য ও উতস্বাছু সম্পর এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে 
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নিলা নিবি ইনপন্সগ ৩ বে আস আচ অর জে ৯ পট পা সি পপ রি রি জাপা পপ সা জগত 

খিষ্কার গহিত কর্তাই সান্বিক। -অন্ুবাগপরায়ণ কর্ণফবাপ্রার্থী, লুদ্ধ প্রকৃতি, 
হিংশ্রক, অণ্ডচি ও হর্য শোক সমন্বিত কত্তাই ন্নাঙজলিক। আর অনবহিষ, 

ধিবেক বিহীন, উদ্ধত, শঠ, পরাতিমানী, অলপ, বিধাদযুত্ধ ও দীর্ঘতর 
কর্তাই তামসিক। 

হে অঙ্জুন! গুণাছুপারে বুদ্ধি ও ধৈধ্যের ভ্রিবিধ ভেদ নি্দি্ হইপা খাঁকে, 
আমি তাহা সম্যক্রূপে পৃথক পৃথক কীর্তন করিতেছি, আঅবণ কর। 

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কাধ্যাইকার্য্যে তয়াহভয়ে। 

বন্ধং মোক্ষং চ ঘ৷ বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ 

যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃতি, কার্ধ্য, অকার্যয, ভয়, অতয়, বন্ধ ও মোক্ষ 
অবগত হওয়া যায, তাহ! সান্বিকী। যে বুদ্ধি সবার ধর্ম, অধর, ফাধ্য, 
কার্য প্রর্কতরূপে অবগত হওয়া যায় না, তাহা রাজনী। আর যে বুদ্ধি 

অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া অধর্মাকে ধর্ম ও সমন্ত পদার্থ বিপরীত রূপে প্রতিপন্ন 
করে, তাহা! তামসী। 

বে ধৃতি চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন অন্ত বিষয় ধাবণ ন৷ করিয়! মন, প্রাণ 
ও ইন্্রিয়ের কাধ্য সমুদয় ধারণ কবে, তাহা সান্বিকী। *যে ধৃতি প্রসঙ্গত 

ফল লার্ের আকাঙ্গা, করিয়া ধর্শা, অর্থ ও কাম ধারণ করিয়া খাকে, তাহা 

রাজসিকী। আব অবিবেচক পুক্ষ যাহাব গ্রভাবে স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিবা? 

ও গর্ব পরিত্যাগ করিতে পারে নাঃ তাহাই তামসিক ধৈর্যা। 

হে অঙ্ছন! যে শ্্থে অভ্যাস বশতঃ আসক্ত হইতে হয় এবং যাহা 
লাভ কৰিলে ছুঃখের অবসান হইয়! থাকে, এক্ষণে সেই ত্রিবিধ সুখের বিষয় 
কীর্তন করিতেছি, শুন। 

যস্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমূতোপমম্ । 

তৎ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমা গ্ববুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ 

যে সুখ প্রথমতঃ বিষের ন্তায় ও পরিণামে অমৃত তুলা বোধ হয় এবং 
বে ছুখ হাথ আ-বিষরিলী বুদ্ধির প্রসননতা জলে, যোগী পুরুষগণ তাঙাকেই 
লাত্বিক গুখ বলা খাবোন। 



৩৯৬ শী [ খারকালীলা ] 
০০ সানি এজ ৮ হি এ রি উন ৯০ শে ২ ০ ও চি খএচে সই জরি, ৫, ৪১৫ এটির হিট? জে ঠক জা ছারা 

বিষয় ও লয়ে সংঘে।গে যে সুখের উৎপত্তি হয়) এবং যে স্গখ প্রথমে 

অন্ৃতবৎ ও পরিণামে বিষতুল্য বোধ হয়, তাহা রাজস সনৃখ। 

' যেহুখ প্রারস্ত ও পরিণ|মে বুদ্ধিকে মোহমুগ্$ করে এবং নিজ্রা ও আলন্ডাদি 
হইতে উৎপন হয়, তাহা তামস সখ । 

পৃথিবী বা স্বর্গে বা দেবতাদিগের মধ্যে প্রক্কতিজাত এমন কোন পদার্থ 

নাই যাহার! এই তিনগুণ বিরহিত। 
স্বভাবজগুণাহুসারেই ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের কর্ম পৃথক পৃথকরূপে 

ব্যবস্থিত হুইয়াছে। 

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ত্রাঙ্মং কন্ম স্বতাবজম্ ॥ 

শম দম তপঃ শৌচ, ক্ষাস্তি, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই 
নয়টা ব্রাহ্মণের শ্বভাবজাত কর ( ধর্ম )। 

শৌর্য্যং তেজে। ধৃতি্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাংপ্যপলায়নম্। . 
দ্বানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ 

শৌর্ধ্য, তেজঃ» ধুতি, দাক্ষ্য ( দক্ষত! ) যুদ্ধে অপরাধ্ুখতা, দান ও প্রতৃত্ব 
এই করটা ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম ( ধর্ম )। 

কৃবিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্মুং কম স্ভাবজম্। 

পরিচর্যাত্বকং কর্ম্ম শুদ্রন্যাৎপি স্বভারজম্ ॥ 

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্তের, এবং দ্বিজাতিদিগের শুশ্রাবা শুদ্রের 
কর্ম (ধর্মা)। 

স্বে স্থে কর্্মগ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 

স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথ! বিন্দতি তচ্ছ্ পু 

মত্ত নিজ নিজ কর্ন নিষ্ঠাবান্ হইলে সিদ্ধি লাত বনির! থাকে। . 
তব স্ব কর্দে নিযুক্ত থাকিলে কিরূপে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা গুন। 



[ থারকালীলা ) ভারত সমর । ৩৯৭ 

হে অঞ্জুন! বে ঈশ্বর আকাশাদি ভূত সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বে 
ঈশ্বর চরাচর বিশ্বের সর্বত্র বিভমান রহিয়াছেন, মানব নিজ বর্শ দ্বার! 

তাহাকে অর্চন। করির! সিদ্ধ লাভ করিয়া থাকে। 

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ, স্বনুষ্ঠিতাত । 
স্বতাবনিয়তং কর্ম কুর্ববন্ নাপ্পোতি কিহিষম্ ॥ 

সমাগ্রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্্ন অপেক্ষা স্বধর্দ অঙ্গহীন হুইয়া! অনুষ্ঠিত হইলেও 
শ্রেষ্ঠ; কেননা, শ্বভাবজ কর্ম সাধন করিলে মন্তষ্যকে পাপভাগী হইতে হয় না। 

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সঙ্গোষমপি ন তজেহু। 

সর্ববারস্ত। হি দোষেণ ধূমেনাহমিরিবাবৃতাঃ ॥ 

হেকোস্তের়! স্বভাবজ কর্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা! পরিত্যাগ করিতে 
মাই। ধুমাবুত অগ্রির স্তার সকল কর্খই সামান্ততঃ দোষাবৃত থাকে । 

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্বা৷ বিগতস্পৃহঃ। 
নৈক্ৃম্মসিদ্ধিং পরমাং সংন্ঠাসেনাহধিগচ্ছতি ॥ 

আসক্তিবিবর্জিত, জিতেন্ত্রির় ও ম্পৃহাশূন্ত মনুষ্য সন্ন্যাস দ্বারা সর্ববকর্ণা 

নিবৃত্তিরূপ সন্বগুদ্ধি প্রাপ্ত হুইয়৷ থাকেন। 
হে পার্থ! এইরূপ সিদ্ধব্যক্তি যাহাতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন, এক্ষণে সেই 

জান নিষ্ঠার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

বুদ্ধ বিশুদ্ধয়া যুক্কো ধত্যাত্বানং নিয়ম চ। 

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্তত্বা রাগদ্ধেযৌ ব্যুদন্ত চ॥ 

বে নচুদ্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি সংযুক্ত হইয়া ধৈর্ধ্য ছারা বুদ্ধি সংঘত করিবেন, 

শবাদি বিষয় তোগ পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষ বিরহিত হইবেন, 

বিবিস্তসেবী লঘ্বাশী যতবাককায়মানসঃ। 
ধ্যানযোগপরো নিতং বৈরা গ্যং সমুপাত্খিতঃ ॥ 



৩৯৮ শরীর [ দ্বাক্নকালাল! ] 
সহ জে ভে অর হলে হে আও খই (পা হও ৫ টি হে হি হাটা সহ উট ত্রাস হি টিসি হা আচ হলের হাহাহা হর জে আনি ৯৬ ৫ ০টি টা পড় সু ডাচ জব ৬ সপ এ 

শরীর মন ও 'বাক্য সংযত করিনা! বৈষ্নাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যোগানু্ঠন 

পূর্বাক লঘু আহার ও নির্জন বাস কবিবেন, 

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। 

বিমুচ্য নির্মমঃ শাস্তো ব্রহ্মাতূয়ীয় কল্পতে ॥ 

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পবিগ্রহ (বাহ ভোগ) পরিত্যাগ 

পুর্র্বক মমতা শৃন্ হইয়া শাস্তভাব অবলম্বন করিবেন, তিনিই ব্রঙ্গ-সাক্ষাৎকার 

লাভের উপযুক্ত হুইবেন। 

রঙ্মাতৃতঃ প্রসঙ্গত ন শোচতি ন কাঙ্ঙ্চতি। 

সমঃ সর্ব্বেধু ভূতেষু মন্তপ্তিং লভতে পরাম্ | 

বিনি ব্রহ্গে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক লোভের বশীভূত হন না, 
এবং সর্বসৃতে সমদর্শী, তিনিই আমাৰ পরাভক্তি লাভ কিয়া থাকেন। 

ভক্ত্যা মামতিজানাতি যাবান্ যশ্চাহস্মি তততঃ। 

ততে৷ মাং তত্বতো ভ্ঞাত্বা বিশতৈ তঙনম্তরষ্ ॥ 

তৎপবে সাধক তক্তি প্রভাবে আঁমার সচ্চিদানঙ্গা স্বরূপ ও সর্বব্যাপিত্ব 

সম্যগ অবগত হুইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন। 

সর্ববকর্্মাণ্যপি সদ! কুর্ববাণে৷ মদ্বযপাশ্রয়ঃ। 

মত্প্রসাদাদবাগোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম ॥ 

সমস্ত কর্মে অনুষ্ঠান করিয়াও বিনি আমার শরণাগত হয়েন, তিনি 

জামার প্রসাদেই শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

চেতসা সর্ববকষ্মাণি মি সংস্থাপ্য মশ্পরঃ । 

'ুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভৰ ॥ 

হে অন্ন ! তুমি বুদ্ধি ছারা সমন্য কর্দা আমাতে সমর্পণ পুর্র্বক মৎপরায়ণ 

হও এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রার করিয়া আসাতেই চিত'সঙপণি, বর । 



[ দবা্গকালীলা ] ভারত সঙসস। ৩৯৯ 
08৩ চপ স্পা ভিত্তি 

মচ্চিত্তঃ লর্ববদুর্গাণি মত্প্রসাদাত্তরিঘ্যলি । 
অথ চেত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যাসি বিনঙক্গসি ॥ 

হে অঞ্জন] মাগতচিত্ত হইলে আহার অনুগ্রহে হুন্তর সংসার ছঃখাদি 
হইতে উত্তীর্ণ হইবে। অরে. বদি অহঙ্কার পরজন্্র হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ 
না কর, তাহ! হইলে তুমি বিনষ্ট হুইবে। 

বদি তুমি অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া "আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না” এইরূপ 
দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া থাক, তবে তাহাও নিক্ষল হইবে; কারণ প্রক্কতি তোমাকে 

অবন্ঠ প্রবর্তিত করিবেই করিবে। 
হে অর্জুন! মোহ প্রযুক্ত তুষি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইতেছ না, পবিগামে 

স্বভাবজাত ক্ষত্রিয় প্রকৃতির বনীভৃত হুইয়া তোমাকে তাহা করিতেই হুইবে। 

ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদেশেহর্জবন তিষ্ুতি । 
ভ্রাময়ন্ সর্ধবভূতানি যন্ত্রার্ঢানি মায়য়া ॥ 

ভগবান্ প্রাণি সমূহের হৃদয়ে বাস কবিরা! যন্ত্রাক্গ় কাষ্ঠ পৃতলিকার স্তায় 
তাহাদিগকে ভ্রমণ ( বিধূর্ণিত ) 'করাইতেছেন। ' 

তমেব শরণং গচছী সর্বভাবেন ভারত। 
তত্প্রসাঙ্দা পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সযসি শাশ্বতম্ ॥ 

হে ভারত! তৃমি সর্ধতোভাবে সেই ভগবানেবই শবণাগত হও, তাহার 
অনুগ্রহে তুমি পূর্ণ শান্তি ও শাশ্বতধাম প্রাপ্ত হইবে। 

হে অর্জুন | আমি. তোমার নিকট গুহ্যৃতিগুহ আত্মজ্ঞান কীর্তন করিলাম, 

এক্ষণে সম্যগ্ আলোচনা করিয়া যেরূপ অভিলাষ হয়, তাহাই কর। 

তুমি আমাব অতিশর প্রিয়, এইজন্ত তোমার হিতার্থ আমি পুনর্ধবার 
সর্বাপেক্ষা গুহতম কথা তোমায় বূলিতেছি, শ্রবণ কর। 

মন্মন! ভব মন্তক্তে। যদঘার্জী মাং নমস্কুরু | 

মামেবৈস্থুঙি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োদি মে ॥ 
" ছেস্জ্ছুন! ভূমি মগগতচিত্ত ও জন্তক্ত হও । মাঘ জন্ত বজ্ঞাহুষ্টান ও 

আমাকে নমস্কার কষ ভাহা'হইলে। ভূমি আমাকে প্রাপ্ত ছইবে। তুষি 
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উপ বদন নি উবাই উড রে 

আমার অতিশক প্রির পাত্র, এইজন্ত অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকে 
অবশ্থই প্রাপ্ত হইবে। 

সর্ববধর্্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শবরণং শ্রজ । 

অহুং ত্বা সর্ববপাপেভ্যো মোক্ষমিক্যামি মা শুচঃ ॥ 

তুদি সমস্ত ধর্মানুষ্টান পরিত্যাগ পুর্র্বক একমাত্র আমারই শরণাপর হও, 
"সামি তেমাকে মকল পাপ হইতে বিমুক্ত কবিব। অতএব আর শোক 

করিও লা। 

ই্দং তে নাঁইতপস্কায় নাইভক্তায় কদাচন। 
ন চাহশুশ্রাবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি ॥ 

হে অজ্জুন! আমি তোমাকে বে সকল উপদেশ (গীন্তাশান্ত্র কীর্তন) 
করিলাম, তুমি ইহা ধর্মাহুষ্ঠান শুন্ত, ভক্তি-বিহীন ও শুশ্রষা বিরহিত বাক্তিকে 
এবং যে আম।র প্রতি অনুয়াপরবশ তাহাকে কর্দাচ শ্রবণ করাইবে না। 

যেব্যক্তি আমাতে পরম তক্তিযুক্ত হুইয়া আমায় তক্তগণের নিকট পরম 
গুন্বশাস্ত্র কীর্তন করিবেন; তিনি নিঃসন্দে্ই আমাকে অবশ্তই প্রাপ্ত হইবেন। 

মন্গুস্থ লোকে গীতাশান্ত্র ব্যাখ্যাতার স্তায় আমার অতি প্রিয় আর কেহ 
নাই এবং আর হুইবেও না। 

বে বাস্তি আমাদিগের ধর্্ার্থ সংবাদরূপ এই গীতাশান্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, 

সেই ব্যক্তির জ্ঞান বজ্ঞ বার নিশ্চয় আমাকেই পুজা কর! হইবে, জানিও। 
বে বাক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও অনুষ্বাশৃন্ত হইয়া এই গীতাশান্ত্র কেবলমাত্র শ্রবণ 

কবেন, তিনিও সর্বপাপ বিমুক্ত হইয়া পুণ্যাত্মাগণের ভোগা গুভলোক লাভ 
করিয়া থাকেন। 

হে পার্থ! তুমি এই গীত্তাশান্ত্র একাগ্রচিত্তে শুনিলে কি? হে ধনঞয়! 
তোমার অজ্ঞানকৃত মোহ্জাল কি বিনষ্ট হুইল? 

- অঞ্জুন কহিড়োন, হে অচ্যুত! তোমার ক্পায় আমার সমন্ত মোহ বিনষ্ট 
হইল। আমি আত্মজ্ঞানরূপ স্থতি লাত করিলাম। আমার সমুদয় সংশর 
ভিরেঃহিত হ্ইয়াছে। এক্ষণে তোমারই উপদেশান্ুরূপ কার্য করিব। 



1 থাবকালীলা ] ভাখত ময় । ৪০১ 
চি রি (নিউ ০০6 এ সস এসএ এস অল ই আজ 

সঞ্জয় কহিলেন, হে যহাবাজ! অহ্যন্থভাব বাস্থদেব ও অজ্ছুনের এই 
অদ্ভুত লোমহ্র্যণকর জংবাধ আহি পুর্বকথিতান্থরূপ শ্রবণ করিলাষ। 

হে মহারাজ! বেদব্যালেক্স প্রসাঙ্গে যোগেশ্বর ভগবান্ প্রীকষের নিজ 

মুখ হইতেই আমি এই পরম গুন যোগতত্ব শ্রবণ করতিক্লাছি। 
হে খাজন্1 ্রীক্কষ্ণার্ছুনের পুণ্যর্ূপ এই অদ্ভুত লংবাদ আঘি বতই 

স্মরণ করিতেছি, ততই আমাব অত্যধিক আনন্দ হুইতেছে। 
হে মহারাজ! ভগবান্ ক্ষ্চেব সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ বতবার স্মরণ হইতেছে, 

ততবারই পুনঃপুনঃ আমি বিশ্মক্র ও হর্য সাগরে ভাসমান হইতেছি! 
হে মহাবাজ ! যে পক্ষে স্বয়ং যোগেশকস ভগবান্ শরীক, ও বে পক্ষে 

শাণ্ডীবধাবী "মজ্জুন বহিয়াছেন, রাজগ্রী, বিজর» ভূতি (অভ্যুদয়) ও নীতি, 

সেই পক্ষকেই 'আশ্রয় করিবে, ইহ! নিশ্চরর আানিবেন। 

[২১] 
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হে লোকেশ! ভ্থাম ভ্রগত্তের কারণ, অকজ তৃত স্বরূপ, আত্মততর, 

হে মহাভাগ! তুমি প্রলয়কর্তী, উৎপত্িব কারণ, মনোভাব ও ব্রাক্মণের প্রি ? 
তুমি স্থপ্টি-নংহার নিরত॥ ছে কামেশ! তুমি অমৃতসম্ভব, সংন্বভাবসম্পর, 
যুগাস্তকালীন অগ্নি) হে বিজয়গ্রদদ ! তুমি প্রজাপতির পতি, মহাবল, মহাভূত, 

কর্ন্বরূপ, সর্বদাত। ৮ তৃমি জয়যুক্ত হও ১ তগবস্তী বসুন্ধরা তোমার চরণদ্বয়, 

দিক সমুদয় বাহু, গগনমগ্ডল মন্ত্রক আমি মূর্তি, দেবগণ দেহ, চন্য চক্ষু, 

তপঃ ও সত্তা বল, ধর্মকর্ম আত্মজ, অগ্টি ভেজ ও সমীরণ নিশ্বাস । 

সলিলরাশি তোমার স্থেদ হইতে সমুড্ভূত হইয়াছে ৯ অঙ্দিনীকুমাবন্ধয় তোমার 

শ্রবণযুগল, দেবী: সরম্বতী জিহবা, এবং বেছ্ছ সকল তোমার মংস্কারনিষ্ঠ । 
তুমি এই জগতে আশ্রয় ; তোমার কি পবিমাশ, কি তেজ, কি পনাক্রম, কি 
বল, কিছুরই ইন্কত্। নাই। আমবা তোমার জন্ম অবগত নহি! আমরা; 

তোমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইক্স! নিয়ম দ্বাবা তোমঠকে আশ্রর় করিয়া রহিয়াছি ॥ 
তুমি পরমেম্বর ও মহেস্বব £ আমরা! তোমাকে সতত অর্চনা! করি ॥ আমি, 
তোমারই প্রসাদে দেবতা, খধি, গন্ধর্ব, যক্ষ, বক্ষ, পর্লগ, পিশাচ, মনুষ্য, মুগ, 

পক্ষী ও সবীস্থপ প্রভৃতি সমস্ত জীবনস্ত স্বপ্টি করিয়াছি ॥ তুমি হুঃখের অবদান 

করিয়া! থাক, তুমি সর্বস্ৃতের গতি, তুমি সকলের নেত! এবং তুমি এই জগতের 
আদি; দ্েবগণ তোমাবই অনুগ্রহে সতত স্থখে অবস্থান করিতেছেন । 

তোমারই অনুগ্রহে পৃথিবী নির্ভয় হইয়াছে; এক্ষণে, তুমি ধর সংস্থাপন, 

দ্বানবদলন ও পৃথিবী ধাবণের নিমিত্ত বহ্রবংশে অবতীর্ণ হও । হে বিভো!! 

আমি যাহা নিবেদন করিশ্রাম, তাহার অনুষ্ঠান কর। আমি তোমারই 

অনুগ্রহে পরম গুজ বিষয় সমুদয় কীর্তন করিতেছি; তুমিই আনার সাক্ষী ॥ 
তুমি আস্মাস্বরপ লহা্্, আস্মজ সর প্রত্যয় ও প্রত্যয় হইতে অনিরুদ্ধকে 
ছষ্টি করিয়াছে । ৃ 

সকলে এই অনিরুদ্ধকে অব্যয় বিষু স্বরূপ বলিয়া অবগত আছেন ॥। এই 
অনিরুদ্ধই আমাকে লোকধারী ব্রন্ধারপে সরি করিয়াছেন ; অতএব আমিও. 

€তোমাক্স বিনির্দিত বান্থদেব ব্বরূপ। এক্ষণে তুমি আপনাকে এরূপ ভাগে 
বিভক্ত করিরা মনুব্য দেহ ধারণ কর। তুমি ননখলোকে সকলের স্ব 
যম্পা্ননার্থ অন্ুব ব্য» ধর্সস্থাপন ও জগোল/ভ করিয়া .পুনরার' হু স্থানে 
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গ্রমন করিবে। হে অমিতবিক্রম! দেবতা ও খধিগণ পৃথক পৃথক হইয়! 
তোমার সেই সকল নাম দ্বারা তোমাকেই পরমাস্ভুত বলিয়া গান কিয়! 

থাকে। ভূত সকল তোমাতে অবস্থান করিতেছে ? ত্রাঙ্গণগণ তোমার জাশ্রয় 

লাভ করিয়া তোমাকেই অনার্দি, অবধা, অনস্ত, অসীম ও সংলারের সেতু 
বলিয়। কীর্তন করিয়া থাকেন। 

হে মহারাজ ! অনন্তর ক্রিলোকপতি ভগবান্ বিষ দ্নি্-গম্ভীরগ্থরে বরদ্ধাকে 
কহিলেন, হে তাত! আমি যোগবলে তোমার অভিলধবিত সকল বিষয়ই 

অবগত হইয়াছি। তোমার মনোবাচ্ছ। পূর্ণ হইবে । ইহা৷ বলিয়। তিনি অন্তহিত 

হইলেন । 
অনস্তর দেবধি ও গন্ধর্বগণ সাতিশয় বিশ্ময়াবিই ও একান্ত কৌতুহল 

পরতন্ত্র হইয়া পিতামহ ব্রঙ্জাকে জিজ্/সা করিলেন, ভগবন্! আপনি ধাহাকে 
বিনীত ভাবে নমস্কার করিয়! উৎকুষ্ট বাক্যে স্তব কনিলেন, উনি কে? 
আমর! তাহা শ্রবণ করিতে নিতাস্ত উৎন্ুক হইয়াছি। 

তখন ভগবান্ ব্রহ্ম! মধুর বাক্যে তাহাদিগকে কহিলেন, হে দেবর্ষে! 
গন্ধর্ববগণ ! যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বপ্তমান ; যিনি সকলের পর, যিনি প্রতু-বন্ধ 
ও পরম পদ্দ, তান প্রসর হুইয়! আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছিলেন, 

আমি জগতের হিতার্থ তাহাকে প্রার্থন! করিয়া! কহিলাম, হে বিশ্বেশ ! তুমি 
বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া মন্ধম্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর। এবং অন্ুর 

সংহার করিবার নিমিত্ত ধরাতলে অবতীর্ণ হও। যে পগমস্ত ঘোররূপ মহাবল 

পনাক্রান্ত দৈত্য, দানর ও রাক্ষস সমরক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল, তাহারই 

মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছে। তুমি তাহাদিগকে বধ করিবার নিষিত্ত 
নরের সহিত মানবদেহ ধারণ করিয়। ভূতলে বিচরণ কৰিবে। অযরগণও 

পুরাতন খষি নর নারায়ণকে পরাজয় করিতে সবর্থ হন না। তাহার! একত্র 
হুইয়। নরলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মূড় লোকের! তাহাদিগকে 
অবগত নছে। আমি তাহারই আত্ম ও জগতের পতি। সেই নর্যলোকেন্খর 

বাসুদেব তোমাদের পুজ্য ;) তোমরা শঙ্খচক্রগদাধব বাস্থদেবকে মন্থব্য বলির 
কদ[চ অবজ্ঞা করিও না। তিনি পরম গুহ, পবম পদ, পরম প্রজ্ম ও পরম বশ। 

তিনি অক্ষয়, অব্যক্ত ও শাখখত। লোকে তীহাকে পুরুষ বলির! কীর্তন 

আরে হাসি উন বহন আর স্বা স্টেট রিতা উট তত সস 
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করিয়! থাকে, কিন্তু কেহ তাহাকে জ্ঞাত নগ্ন । বিশ্বকর্থ। ইহাকে পবম তেজ, 

পরম স্থুখ ও পরম সতা বলিয়া! থাকেন। অতএব কি ইন্ত্রাদি দ্বেবতা, কি 

অস্থ্ন্নগণ, কাহারই বাস্থদদেবকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা কর! কর্তব্য নয়। যে 

ব্যক্তি অবজ্ঞ! করির৷ ভ্ববীকেশকে মন্ুন্ত বলে, লে€ মুড়মতি পুক্কযাধম। 
যেব্যক্তি সেই পরমকারণ পরমাত্মাকে, মন্স্ত, কণেবব পরিগ্রহ করিম্লাছেন 

বলিয়৷ অবজ্ঞ| করে, মন্ুয্যুগণ তাহাকে তামস পুরুয় বলিয়া থাকে; এবং 

যেব্যক্কি সেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক গ্র্ববৎম লাঞ্ছিত বাস্থদেবকে বিদিত নয, 

লোকে তাহাকেও তামগ পুরুষ বলিয়া গ্রাকে। সেই কিরাট কোম্তভধাবা 
মিত্রগণের অভরপ্রদ মহাত্মা বানুদেবকে অবজ্ঞ! করলে ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন 

হইতে হয়। সক্ষল লেকেই এইরূপ তস্বার্থ অবগত ছুহরা সকল লোকের ঈশ্বর 
কুষ্ঞকে নমস্কারক রিবে। 

ভগবান কমলযোনি দেবধিদিগকে এইরূপ কহিন্া' সকলকে পবিত্যাগ 
পূর্বক শ্ব ভবনে গমন কাবলেন। দেবতা, গন, মহধি ও অগ্মাব৷ সকল ব্রন্ধান 
মুখে এই কথ! শুনিয়া প্রীতমনে নুর়লোকে প্রত্যাগমন করিলেন । 

মহধিগণ সমবেত হুত্য়া এইরূপে বাস্থদেবের গুধ-গান করিতে ছিলেন। 
আমি তীহাদেব মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়।ছ। এবং জামদগ্য, মার্কওেয়, 

*ব্যুন ও নাপ্দও আমাকে এইরূপ কহিয়াছেন। সকল জগতের পিতা বঙ্গ 

স্টাহার আত্ম, সেই ত্রিলোকীনাথ অব্যয় বাস্থুদেবের গুণগ্রাম অবগত হইনসা 

ও তাহার বিষয় সমুদয় শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্ধি তাহাকে সৎকার ন! 

করিবে? 

হে বৎস! মহাত্মা মহবিগণ তোমাকে ধন্ী যাছলেখ ২3 পাণডবগণের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও লা বলির৷ বাবদ্বায নিবারণ করিয়াছেন; কিন্ত 
তুষি মোহপরতঙ্্র হইয়। ই! অন্কুধাবন করিতেছ না) এক্ষণে তোমাকে ক্রুর 

রাক্ষম বলিয়া! বোধ হইতেছে তুদি অজ্ঞান্বান্ধকারে শ্রক্াস্ত সমাচ্ছর হুইনা 

আছ বলিয়া বান্ুদেব ও অজ্জুনেক্ প্রতি ' বিদেষ প্রকাশ করিডেছ। দেখ, 
কোন্ মানু নর ও মান্সায়ণে দবেধী হইতে সমর্থ হয়? গিনি নিত্য, অবায, . 
সর্ধগোকমর, শান্তা, বিধাতা, লোফপাল 'ও নিশ্চল। মনেই চরাচয় পুরুষ হরি 
এই ব্বিংলাফ ধানণ কক্সিতেছেদ'।' ছিনি যোদ্ধা, জন্ক/ 'জেতা, প্রর্কতি ও 



[ দ্বাপফালীলা ] ভারত সমর । ৪০৭ 

ঈশ্বর। তিনি সত্ব, রজ ও তমোগুণ বিবজ্ঞিত। অতএব যে স্বাদে কৃষ»। 

সেই স্থানেই ধর্ম; যেস্কানে ধর্শা, সেই স্থানেই জয়। তাহার মাহাত্মা ও 

আত্মযোগ দ্বার! পাওবেরা রক্ষিত হইতেছে; কুতবাং তাহাদিগেরই জয় লাত 
হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ছ্বিনি প্রণ্ডরগপকে সৎ পরামর্শ ও সাহাবা 
প্রদান করেন; তিনি সতত নির্ভয়ে কাল যাপন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ ! 

তুমি ধাহাব কথা প্রিজ্ঞাস! করিতেছ, সেই শাশ্বত সর্বভৃতসয় দ্েবভাই বাসুদেব 

নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। স্ব স্ব লঙ্গচপাপেত ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ঠ 

ও শু্রগণ প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত স্থ স্ব কর্ম দ্বারা হাহারই সেবা 
ও সৎকার করিয়। াকেম। তগবান্ বলদেব স্বাপবের জবস্তে ও 
কলিযুগের আদিতে সাব্বতবিধি অবলম্বম পূর্ধ্ধক ধাহার গুণ গান করিয়া ছিলেন, 

সেই বিশ্বত্রষ্টী প্রতিযুগে সমস্ত দ্ববলোক, সত্যলোক, সমুদ্রগর্ভন্ক পুরী এবং 

মনুষ্যেব 'আব।স স্যান বারম্বান় সৃতি করিতেছেম। 

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! সফল লোকে ধাহাকে মহাতৃত 
বলিয়৷ কীর্তন কবির! থাকে, এক্ষণে পরেই বান্থদেব কোন স্থান হইতে 

পৃথিবীতে প্রাভূতি হুঈয়াছেন এবং কোথার়ই বা অবস্থান করিতেছেন, 

ভাহা শ্রবণ কবিতে অভিলাষ কবি। 

ভীম্ম কহিলেন হে মহাবাজ। বান্ুদেৰ মহাভৃত ও সকল দেবতার 

দেবতা । তাহ! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আব কিছুই লক্ষিত হয় না। মহ্ধি মার্কেণ্ডের 
তাহাকে মহৎ ও অদ্ভুত বলিয়! কীর্তন কবিয়া থাকেন। তিনি সমুদয় তৃত। 
ভূতাত্মা, মহাত্মা ও পুকযোত্তম। সেই মহাত্ম! পুরুযোত্তম পৃথিবী, জল বানু 

ও তেজ এই তিলটা পদার্থ স্থষ্টি কবিয়া সলিলে শয়ন কবিয়াছিলেন। সেই 

সর্ব তেজোময় পুরুষ যোগবলে সলিলে শয়ন করিয়া! মুখ হইতে অগ্নি, প্রাণ 
হইতে বায়ু এবং মন হইতে সরশ্বতী ও বেদ সমূহ স্থট্টি করিয়াছেন। তিনি 
'অগ্রে দেবতা, খষি ও লোক সকল হৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের উৎপতি 

ও প্রলয় তৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ধর্ঘ, ধর্খর্ঞ, বরদ ও সর্ব কামদাতা) 

তিনি কর্তা ও কার্যা। তিনি প্রথমতঃ জগতের অষ্টাকে সৃষ্টি করিয়া ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয় করন! কন্রাছেন;ঃ তিনি সকল ভূতের 
অগ্রর্ম সন্বর্ষণ ও শেষনাগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ষকলে এই শেষনাগকে 
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'অনস্ত বলিয়া! বিদিত আছেন। ইনিই পর্ধত ও প্রাপিগণ লমার্শ ধরা 

খারণ ফবিতেছেন। জ্ঞানিগণ ধ্যান যোগে ইহাকে অবগত হইয়া মহাতেজ 
বলিয়া কীর্তন করির! থাকেন। বান্ুদেব, ত্রদ্জাকে লংহান্ন করিতে উদ্ভত, 

বীর কর্ণ স্ভৃত তরছ্বর, তীমকর্না, উ্রবুদ্ধিসম্পল্প মধু লামক অন্ভুরকে সংহার 

করিয়াছিলেন। দেব, দানব ও মন্তুয্ুগণ, মধু নামক অন্ুরকে ধিনাশ 

করিয়াছেন হলিয়। বাস্থদেবকে মধুদুদন ও মহৃধির! তাহাকে জনার্দান বলিয়া 
আহ্বান করিনা থাকেন। তিনি বরাহ, সিংহ ও বামনয়প পরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন; তিনি প্রাণিগণের পিতা, মাতা ও ছঃখহকস) তিনি ভিন সর্বহঃখহারী 

আর কেহ হয় নাই ওহইবেও না। তিনি মুখ হইতে ব্ত্রাঙ্ষণ, বাহযুগল 
হইতে ক্ষত্রির। উরুর হইতে বৈপ্ত এবং চরণযুগল হইতে শুত্র উৎপাদন 
ফরিয়াছেন। তপোগুষ্টানে নিরত সকল দেহীর বিধাতা, ব্রদ্ধ ও যোগ স্বরূপ 
কেশবকে অমাবন্তা ও পুরণিমন্্রচ অর্চনা করিলে অবন্তই মহৎ ফল লাভ 
হয়। মহধিগণ উহাকে পরম তেজ ও সর্ধলোকপিতামহ বলিয়া নির্দেশ 
করেন। তাহাকে আচার্য, পিতা! ও গুরু বলির! অবগত হইবে। কৃষ্ণ 

বাহার প্রতি গ্রসম্পন ছয়েন, তিনি অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়া থাকেন। 

ধিনি শঙ্কা উপস্থিত হুইলে কেশবের শরণাপর হন এবং যিনি এই বিষয়টা 

পাঠ করেন, তাহার মল ও সুখ লাভ হয়। রুষ্ণকে প্রাপ্ত হইলে মানবগণ 

কদাচ মুগ্ধ ছয় না। হে মহারাজ! কেশব ভীত ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিয়ত 

রক্ষা করিয়া থাকেন) ইহা সম্যগ্ অবগত হইয়া ধশ্ারাজ যুধিষ্ঠিব সর্ধবপ্রকারে 

তাহার শরণাপন্ন হুইয়াছেন। 
ইহা বলিয়। মহামতি ভীক্ম বলিলেন, হে মহারাজ! পাওবগণ যে জন্য 

অবধ্য হইয়াছে তাহা ভোমাকে কছিলাম। বাস্থদেব পাগুবগণের প্রতি 

একান্ত গ্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব আমি তোমাকে বারম্বার 

কহিতেছি, তাহাদের সহিত শ্াস্তিস্থাপন করিরা মহাবল পরাক্রাস্ত ভ্রাতৃগণ 

সমভিব্যাহারে রাজা ভোগ কর। নন্ন ও নানায়ণকে অবজ্ঞা করিলে নিশ্চয়ই 
বিনষ্ট ছইবে। ইহা !বলির! তিনি তুফীস্তাব অবলম্বন করিলে রাজ! হূর্যযোধন 
তাহাকে প্রণাম পূর্বক শিবিয়ে প্রত্যাগমন করত ছঞ্তফেদনিভ শব্যার শঞ্গন 
করিয়া! রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। 
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রাত্রি প্রভাত হইলে আবার সৈম্ভগণ ও সেনাপতি সকল যুদধার্থ প্রস্তুত হইল। 
ভীন্মেব ছিতবানী ছর্যোধনেৰ কর্ণে পৌছিয়াও পৌঁছিল না। যথা পুর্ধ্ং তথা 
পবং_ পুনরায় যুদ্ধ চলিল! ভশ্মে ঘ্বতাহুতির গ্তায় সমুদয়ই নিরর্থক হুইল !-- 
ভীক্ম বুবিলেন হতভাগ্য, ছূর্্যোধনের মতিব পরিবর্তন হয় নাই। অগত্যা 
তাহাকেেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আবার ভীষণ রণ বাধিয়া গেল। ভীক্ম 
যেন সর্বাপেক্ষা অধিকতব তেজে বাদলেব বারিধাবার ন্তায় বাণ বৃহ্টি করিতে 

লাগিলেন। পাশুব সৈম্তগণ তাহার অমিত তেজ সম্থ কবিতে না পারিয়া 

চঞ্চল হুইয়া৷ উঠিল । . অর্জুন মৃদ্ুভাবে যুদ্ধ করায় ভীম্মের বাণ প্রতিয়োধ 
কবিতে না পাবিয়া তিনি যেন কতকটা হতাশ হই! পড়িলেন দেখিয়া, জর্জুনেব 
বজ্গতসন্লিভ অস্বগণ পবিত্যাগ ও মহারথ হইতে লক্ষ প্রদ্দান পুবঃসব বাস্থদেব 

কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া! কশা হস্তে সিংহনাদ কবিতে কবিতে ভীন্ষমের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। সেই তেজস্বী বোষকযায়িতলোচন অমিতহ্যতি মহাযোগী 

জগদীশ্ববেব পদভবে জগতীতল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল! বাসুদেব ভীঘ্ষের 

প্রতি ধাবিত হইলে “ভীম্ম হত হইলেন, ভীম্ম হত হইলেন” চারিদিক হইতে এই 
শবাই শ্রুতিগোচব হুইতে লাগিল! গীতকৌষেযবসন মরকতকাস্তি বাসুদেব 
সিংহনাদ সহকাবে মাতঙ্গেব অভিমুখীন সিংহের স্তায় ভী্ষেব প্রতি ধাবমান 

হইয়! বিদ্বান্মালাবিলদিত জলধবেব স্তায় শোভা ধাবণ কবিলেন ! 

বীববব ভীম্ম বান্থুদেবকে যুদ্ধার্থ আগমন কবিতে দেখিয়া সসম্রমে বৃহৎ 

শবাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক অন্রান্তচিত্তে কহিলেন, “হে পুণুবীকাক্ষ ৷ হে দেবদেব ! 
তোমাকে নমস্কাব; এস, আজ এই মহাযদ্ধে আমাকে নিপাতিত কর 

তোমার হস্তে নিহত হইলে অনশ্ঠই শ্রেয়োলাভ কবিব। আজ আমি ব্রিলোক্যে 
সম্মানিত হুইয়াছি! অগ্ যুদ্ধে ভুমি আমাকে যথেচ্ছ প্রহাব কর; আমি 
তোমার দাস!” . 

এদিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের পশ্ঠাতে ধাবমান ভ্ইয়! তাহার বাহসুগল 
ধারণ করিলেন। রা'জীবলোচন কৃষ্ণ অজ্ঞুন কর্তৃক পবিগুষ্ঠীত হইলেও তাহাকে 

লইয়াও বেগে গমন করিতে লাগিলেন । কিন্ত দশপদ গমন করিলে পর 

"মহাবল অর্জুন হন্ত দ্বাব! তাহার চনণর্থ্ আবেষ্টন পূর্বক অতি কষ্টে তাহাকে 
নিবৃত্ত কবিলেন। তীাহায় নয়নদ্বম রোধে আকুলিত হইয়া উঠিল। প্রতিরু্ধ 

[৫২] 
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হইয়া তিনি আশীবিষের স্তায় ঘোর ববে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 

তখন অজ্জুন গ্রীতি-সম্ভাষে কহিলেন, হে মহাবাহে!! নিবৃত্ত হও; তুমি 

পূর্ধণে কহিয়াছিলে যে আমি যুদ্ধ করিব না, এক্ষণে সেই বাক্য মিথা! কৰা 

উচিত নয়। তাহা হইলে লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী কহিবে। আমার 
উপরই সকল ভার অর্পিত আছে। আমিই পিতামহকে বিনাশ করিব। 

শন্্, সত্য ও সুক্কৃত দ্বাবা শপথ করিতেছি যে, আমি শক্রগণকে নিঃশেষিত 
করিব। হুর্জয় মহারথ ভীম্মকে অগ্কই প্রলয়কালীন অসম্পূর্ণ শশধরের ভার 

নিপাতিত কম্সিতেছি, অবলোকন কব। 

মাধব মহাত্মা! অর্জুনের শপথ শ্রবণান্তর কোন কথা না কহিয়া সক্রোধচিত্তে 
পুনরায় রথারোহণ কবিলেন। তীহাব! রথায়োহণ কবিলে তীম্ম যেন কৃষ্ণের 

হত্তে মৃত্যুব লৌভে উৎসাহিন্য হইয়া! পুনরায় বাদলের বারি ধাবার গ্ভায় শব 
বৃষ্টিতে পাগুব সৈম্তগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অসংখ্য অসংখ্য সৈম্ত তাহার 
বাণাঘাতে দেহত্যাগ কবিতে লাগিল দেখিয়া যুধিষ্ঠির বিষম বিষ হইয়া কৃষ্ণের 
নিকট শোক করিতে লাগিলেন। 

কৃষ্ণ যুধিষ্টিরের করুণরসপুর্ণ বাকা 'শ্রবণ কবিয়! তাহাকে সাতন৷ প্রদান 
পূর্বক কহিলেন, হে ধর্্বাজ ! বায়ু ও অগ্িসম তেজন্বী আপনার ভ্রাতা 
দুর্জয় 'ভীমাজ্ঞুন এবং ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত নকুল সহদেব থাকিতে বিষ হইবেন 
না। আমাকে আদেশ করুন, আমিও সেই সৌহার্দ নিবন্ধন ভীম্মের সহিত 
যুদ্ধ করিব। আপনি নিয়োগ করিলে আমি মহাযুদ্ধে কি না করিতে সমর্থ 

হই? যদি অঙ্জুনের ইচ্ছা না হয়, তবে আমিই ধার্তরাষ্টরগণের সমক্ষে পুরুষবর 

ভীক্মকে আহ্বান কবিয়৷ সংহার কবিব। বদ্দি মনে করেন ভীম্ম হত হইলেই 

ভর লাভ হইবে, তাহা হইলে আমি এক রথে কুরুবৃদ্ধ ভীম্মের প্রাণ নাশ 
করিব। আপনি এই যুদ্ধে মহেন্দ্রের বিক্রমতুল্য আমার বিক্রম অবলোকন 
করুন। আমি মহান্ত্র পরিত্যাগ করিয়া! তাহাকে রথ হইতে নিপাতিত করিব । 
তণপনান্নের শক্রই আমার শক্র ; আপনাদিগের প্রক্লৌোজনই আমার প্রয়োজন 
আর আমার গ্রযবোজনই আপনাদিগের প্রয়োজন, তাহার সন্দেহ নাই। 
আপনাব ভ্রাতা ধনগ্রয় আমার সখা, সন্বন্ধী ও শিব্য। আমি তাহার নিমিত্ত 

নি মাং কর্তন কবিয়। প্রদর্ঠন করিব। সেও আমার নিমিত্ত প্রাণ দান 
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করিবে; এইরূপে আমরা পরস্পরকে উদ্ধার করিব প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলাম। 

অতএব আপনি 'আমাকে যোদ্ধ,পদে নিযুক্ত করুন। আমিই পার্থেব প্রতিজ্ঞান্থ- 
যায়ী কাধ্য সম্পন্ন করিব। অথবা! এই ভার পার্থের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত হইবে। 
অতএব ধনঞয়ই পরপুবঞয় ভীম্মকে সংহার কবিবেন। অর্জুন সমুস্তত হইলে 
অশক্য কার্যযও সম্পাদন করিতে পারে। ভীম্মের কথা দূরে থাকুক দেবগণ, 
দৈতা দানবদলের সহিত একত্র হইয়া! যুদ্ধে সমুস্তত হইলেও অর্জুন অনায়াসে 
তাহাদিগকে বিনষ্ট কবিতে পাবে। মহাবীর ভীনম্ম ত বিপরীতমতি, সত্বহীন 
ও অল্লচেতন হুইয়! কিংকর্তব্যবিমূচ হুইয়াছেন। 

যুধিষ্টিব কহিলেন, হে মহাবাহো ! তুমি যাহা বলগিতেছ, তাহা, অসম্ভব 

কিছুই নহে। কৌরবেবা সমুদয় একত্র হইলেও তোমাৰ বেগ ধাবণে সমর্থ 

নছে। তুমি বখন আমার পক্ষে অবস্থান কবিতেছ, তখন প্রতিনিয়তই 
আমার সমুদয় অভিলাষ পুর্ণ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। তুমি রক্ষা করিলে 
মহাবথ ভীগ্মের কথ! দূরে থাকুক, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও পবাজয় করিতে 
পারি। কিন্তু আত্ম-গৌববের নিমিত্ত তোমাকে মিথ্যাবাদী করিতে পাৰিব 
না। তুমি অযোদ্ধমান থাকিয়াই এইরূপ সাহায্য কর। পিতামহ ভীন্ 
আমার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না; কিন্তু আমার হিতার্থ মন্ত্রণ! প্রদান 
করিবেন বলিয়! শ্বীকৃত হুইয়াছেন। অতএব তাহার নিকট গিয়া তাহার 

বধোপার জিজ্ঞাসা করি। 

ইহা বলিরা মহামতি যুধিষ্টিব, কেশব ও ধনঞয় সহ ভীন্মেব নিকট উপস্থিত 

হুইয়া বলিলেন, পিতামহ! যাহাতে আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হই, যাহাতে 
আমার রাজ্য লাভ হয় এবং আমাব সৈগ্ভগণ কল্যাণ লাভ করিতে পারে, 

তাহার উপায় বিধান ককন। 

ভীম্ম কহিলেন, সত্য কহিতেছি, আমি জীবিত থাকিতে তোমাদের 

জয়ের আশা! নাই। অতএব বর্দি জয়ের আশা থাকে, আমি অনুমতি করিতেছি 

আমাকে প্রহার কর। তোমব] যে আমার বিদিত হুইয়াছ, ইহাই স্কৃত 
বলিয়া বিবেচনা! কবিতেছি। আমি নিহত হইলে সকলেই নিহত হুইবে। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি ক্রুদ্ধ হইলে বোধ হয় যেন বময্নাজ 
দণ্ড হস্তে আগমন করিতেছেন। দেবরাজ, ধমরাঙথ ও বরুণকেও পরাজগ্ন 
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কবিতে প|র। যায়; |কন্ত আশনাকে পবাঞ্য় অসপ্তব বলিয়াই বোধ হয়। 

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং অস্ুরগণও অ।পনাকে জয় করিতে সমর্থ হয় না । 

ভীগ্ম বলিলেন, হে মহাবাহো ! আমি কান্দম্ক ও ক্র গ্রহণ কবিলে 

ইন্্র প্রভৃতি ও অস্থরগণও আম|কে পবাঞ্য় কবিতে সমর্থ হয় না, ইহা! অযথার্থ 
নহে। আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাহারা আমাকে বধ করিতে পারেন। 

হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি শন্ত্র, কবচ ঝ! ধ্বজহীন, পতিত, গলায়মান, ভীত, 
স্ত্রীজাতি, স্ত্রীন/মা, বিকলাঙ্গ, একমাত্র পুত্রের পিতা, অপ্রশস্ত অথবা “আমি 

তোমাব” বলিয়৷ শরণ।পন্ন হয়, তাহাৰ সহিত যুদ্ধ করিতে আমাৰ প্রবৃত্তি হয় 
না। পুর্বে এরূপ সংকল্পও কবিয়্/ছিল।ম যে, অমঙ্গল লক্ষণযুক্ত ধবজ অবলোকন 
করিলে কখনই যুদ্ধ কবিব না। তোমাব সৈন্েব মধো শিখতী নামে যে 
মহারথ ক্রপদ তন্ন আছেন, তিনি যেবপে স্ত্রী হইতে পুরুষ মূর্তি ধাবণ 
করিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই অবগত আছ। 

বশ্নিতাঞ্গ ধনঞ্জয় তাহাকে অগ্রে লইয়া নিশিত শরজালে আমাকে প্রহার 

করুক। শিখণ্ী অমঙ্গল্যধবজ, বিশেষতঃ স্ত্রীপূর্বব। এজন্ত আমি তাহ।কে 

শত্ত্র প্রহার করিতে ইচ্ছা কবি না। ধনঞ্য় এই অবসর প্রাপ্ত হইয়৷ শীদ্র 
শর দ্বাবা আমাব সর্বাঙ্গে আঘাত ককক। আমি সংগ্রামে সমুস্ভত হইলে 

মহাভাগ কৃষ্ণ ও ধনপ্রয় ব্যতীত এই ভূমণ্ডলে কেহই আমাকে বধ করিতে 
পাবিবে না । 

ইহা! কহিয়! ভীম্ম তাহাদিগকে বিধায় দিলে তীাহাবা ' শিবিরে প্রত্যাগমন 

পূর্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । 

ভীম্মের প্রাণত্যাগেব সংকল্প গুনিয়৷ অজ্জুন হৃদয়ে যথেষ্ট বেদনাছুভব 
কবিয়া বড়ই বিষঞ& হইলেন ; বলিলেন মাধব! বাল্যকালে ধাহাব ক্রোড়ে 
চড়িয়! তাহার অঙ্গ ধুলি ধূদরিত কবিন্বাছি, ধাহাকে পিতা বলিয়া! সম্বোধন 

করিলে, ধিনি বলিতেন, আমি তোমাদের পিতার পিতা, ধিনি কত ন্নেহে 

আমাদিগকে পালন করিয়াছেন, হায়! আব কেমন করিয়া আমাদের সেই 

পরম পুজ্য পরম ন্নেহাঁয়ে পিতামহুকে সংহার কৰিব? 
কুঞ্চ আপাততঃ গম্ভীর হুইয় যেন কর্তব্যানুরোধে সাতিশর বিশ্বয়ের ভাব ' 

প্রর্শন পূর্বক কহিলেন, সখে! তুমি "ভীম্মকে বধ কৰিব” বলিয়া প্রতিক্ঞা 
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করিয়াছিলে, ক্ষত্রিয় হুইয়া এক্ষণে কিরূপে তাহার অন্তথাচরণ কবিবে? 

দুর্বলতা পবিহার কয় । কঠোবকর্তব্য তোমাব সত্যবাদিতার পরীক্ষা করিতেছে । 
অতএব এই যুদ্ধতর্মদ ক্ষত্রিয়কে রথ হইতে পাতিত কর। ভীম্মকে সংহার 
না করিলে তোমার জয় লাভ হইবে না। তুমি যেমন তাহাকে জেহবান্ বলিয়া 
অন্ত্রক্ষেপে সন্ভুচিত হইতেছ, কিন্ত কৈ তিনি ত তদ্রুপ ছুর্বলতা প্রদর্শন করিয়! 

তোমার প্রতি অন্ত্র নিক্ষেপে বিরত নহেন। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য বড়ই কঠোর। 

দর্বলতা আশ্রয় করিয়। ক্ষাত্র ধর্ম কলুষিত করিও না। তোমায় স্তায় অছিতীয় 

বীর ভির্ন কাহার সাধ্য মৃত্যুরও ভয়গ্রদ সেই বীরাগ্রগণ্য মহারথ ভীম্মকে 
নিপাতিত করে ? দেব, গন্ধর্ব, অগ্সর, কিন্নর ও খধিগণ চ্তোমার প্রতি উৎসুক 
নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অতএব আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই। 

শ্রী এইরূপে স্বয়ং ভীম্ম বধোগ্বগাদি দ্বাবা অঞ্জুনকে উত্তেজিত করিলে 
তিনি অগত্যা সংকল্প স্থিব করিয়া বহির্গত হইলেন। 

এদিকে কৌরবগণ সংবাদ পাইলেন, ভীম্ব প্রাণ পবিত্যাগে ক্কতসংকষ্পু। 

শিখণ্ডীকে তাহার সম্মুখীন করিয়া যুদ্ধ করিলে তিনি আর অস্ত্র ধরিবেন না। 

ইহা শুনিয়া ছুষ্যেধন, ছুঃশ।সন মহা চিন্তিত হইয়া পড়িল। ড্রোপাচার্ধযকে 

এ সংবাদ জ্ঞাপন কর! হইলে তিনি বলিলেন, শিখণ্ীবাহন অজ্জুনকে ভীম্ষের 
সন্দুখীন হইতে দেওয়া! হইবে না) এজন্ত সকলে মিলিয়! অর্জুনকে বাধা দিতে 

হইবে। 

পরম নীতিজ্ঞ কৃষণ কৌববগণেব এই সংকল্প শুনিয়া দ্রোণাচার্া, শলা, 
ছর্যযোধন, কুপামচার্ধ্য প্রসভৃতিকে বাধা দিবাব জন্ত বিপুল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। 

উতর পক্ষে তুমুল রণ বাধিয়৷ গেল। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনায় শিখণ্তীকে 
অগ্রবর্তী করি! ভীম্মের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। লক্ষ লক্ষ বাণ আসিয়া 
অঙ্ছনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি অসাধারণ রণ-কৌশলে তাহা 
ব্যর্থ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভীন্ম বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ কবিতেছেন। 

আজ তীহাব যুদ্ধেব দশষ দিন। তীহাব শরাঘাতে লক্ষ লক্ষ সৈন্ত ভূতলশায়ী 

হইতেছে । অঞ্জুন কৃষ্ণের উত্তেজনা ও সারথ্য কৌশলে নকল বাধ! অতিক্রম 
করিয়া! ভীম্মের সন্দুখীন হুইয়া বিপুল বিক্রমে ধুদ্ধ আরম্ভ ফরিলেন। দূর 

হইতে শিখণ্তীকে অবলোকন কবিয়া ভীন্ম ধনুঃশর ছাড়িলেন। রুষ্ণ অর্জুনকে 
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বলিলেন, ভীম্ম আজ আদম্য উৎসাহে বিপুল বিক্রমে আমাদের লক্ষ লক্ষ সৈন্য 

ধ্বংস কবিয়ছেন, আর ক্ষণমাত্র বিলম্বের ভাবন্তক নাই। শরজালে এই 

দণ্ডেই শীস্তচুনন্দনকে বিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত কর। কৃষ্ণের কথা শেষ হইতে 

না হইতেই অজ্জুন অদ্ভুত কৌশলে ক্ষিপ্রকাবিতাব সহিত অসংখ্য বাগাঘাতে 

তাহ।কে জর্জবিত করিয়া ফেলিলেন। বাণ সমূহ তাহার সর্ধবাঙ্গে ভল্গুকের 

ক্লোমর।জির স্তার শোভা পাইতে লাগিল। 

ভীম্ম অঙ্ছুনের অসংখ্য বাণে জর্জরিত হুইয়া যেন উন্সত্বের স্তায় ধনঞ্জয়ের 

প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জুন মুহূর্ত মধ্যে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া 

ফেলিলেন। অনস্তর তিনি চর্ম ও খড়া ধারণ করিয়া রথ হইতে অবতবণেব 

উপক্রম করিতে না! কবিতেই অজ্জুন নিশ্চিত শর সমূহে তাহা শতধ! ছিন্ন 
করিয়া ফেলিলেন। ভীন্ম ক্রোধে চতুগ্ডগ বলে প্রায় দশ সহত্র সৈন্ত ধ্বংস 

করিলেন। অর্জুন অমিত বিক্রমে শব বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষত বিক্ষত 

কলেব্র ভীম্ম আব যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়। ৃ্ধ্যান্তের কিঞ্চিৎ পূর্বের 

আপনার পুত্রগণের সমক্ষে পূর্বশির! হইয়া! রথ হইতে নিপতিত হুইলেন। 
তাহা দেখিয়া! শ্বর্গে দেবগণ এবং মর্ড্যে ভূপতিগণ উচ্চৈঃম্বরে হাহাকাব করিতে 

লাগিলেন। নিখিল ধন্ুর্ধরগণের ধবজন্বরূপ ভীন্ম, সমুখিত ইন্্রধবজের স্টায় 

ধরাতলে নিপতিত হইলে বনুদ্ধরা কম্পিত হুইয়া' উঠিল। তিনি এরূপ 

শবজালে আবৃত হুইয়াছিলেন যে, পতিত হুইয়াও ধরাতল স্পশ করিলেন না । 

শব সমূহ শব্যার স্ায় তাহাকে ধাবপ করিয়! রহিল। দিব্যদ্বাব সকল তাহাতে 

প্রবেশ করিল, জলধব বর্ষণ করিতে লাগিল। 

মহাবীর ভীন্ম পতন সময়ে দিবাকরকে দক্ষিণ দিকে অবলোকন করিয়া 
ছিলেন; এইজন্ত সমুচিত সময় প্রতীক্ষায় পুনবার সংজ্ঞা লাভ করিলেন। 

& সময় অস্তবীক্ষ হইতে এই দিব্য বাক্য শ্রুতিগোচর হইল যে, নিখিল ধন্থুর্ধাব- 

গণের অগ্রগণ্য মহাস্মা ভীম্ম কি নিমিত্ত দক্ষিপায়নে প্রাণত্যাগ করিবেন ? 

তাহা শুনির! ,তিনি বলিলেন, আমি জীবিত আছি। ইহা বলিয়া তিনি 

উত্তবায়ণ প্রতীক্ষার প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন। 

এদিকে ভীন্ম নিপতিত হইলে পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণ সিংহনাদ করিতে 

লাগিলেন। কৌরবগণ মোহাবিই্ হুইয়া পড়িলেন। 
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ভীম্ম মহোপনিষদ-বিহিত যোগাশ্রয় পূর্বক জপে প্রবৃত হইয়া আদিত্য 
দেবের উত্তরার়ণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

মহামতি দ্রোণাচাধ্য ভীম্মের নিধনবার্া শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র কাতর 
হইয়। সহস! রথ হইতে নিপতিত হইলেন ; এবং অবিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া 
্বীয় সৈম্তগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। 

ভূপতিগণ কবচ পরিত্যাগ পুর্ব্বক ভীম্ষের সমীপে গমন করিয়া! তাহাকে 
অভিবাদন কবিলে তিনি তাহাদিগকে সম্বেধন করিরা স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। 

বলিলেন, হে ভূপতিগণ ! আমি তোমাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হুহয়াছি। 
হে ভূপতিগণ ! আমার মন্তক অতিশর লম্বমান হইতেছে, আমাকে উপাধান 

প্রদান কর। ভূপতিগণ তৎক্ষণাৎ ক্স কোমল ও উৎকষ্ট উপাধান সমূহ 

আনয়ন করিলেন। ভীম্ম তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হুইর বলিলেন, হে 
পার্থিবগণ ! এ সকল উপাধান এ বীর শয্যার উপযুক্ত নহে। অনন্তর পুরুষ 
প্রধান পাণুনন্দন ধনজয়েন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! কহিলেন, হে ধনঞ্জয় | 

হে মহাবাহো ! হে বৎস! আমার মন্তক লম্মমান হইতেছে, উপযুক্ত উপাধান 
গ্রদান কব। ৫ 

ধনঞয় ত্বরান্বিত হইয়া ভীম্মকে অভিবাদন পুরঃসব গাণ্ীব ধারণ করত 
মহাবেগে তিন শর নিক্ষেপ করিলে, শরব্রয় তাহার মস্তক বিদ্ধ করিয়া উপাধান 

স্বরূপ হুইল। তাহা দেখিয়া ভীম্ম তাহাকে আশির্বাদ করিয়া কহিলেন, 

যুদ্ধে এইরূপ শরশব্যায় শয়ন করাই ধর্মনিষ্ট ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য । ভীম্ম এইরূপ 
কহিয়! পার্স্থ রাজ! ও রাজপুত্রগণকে কহিলেন, হে ভূপতিগণ ! দেখ ধনঞজয় 

আমায়” কেমন উপাধান দিয়াছে। নুর্য্যের উত্তবায়ণে আবর্তন পর্যস্ত আমি 
এই শযযাতেই শন করিয়া থাকিব। এক্ষণে তোমরা আমার এই বাসস্থানে 
পবিখা খনন কব, আমি দিবাকরের উপাসন! করিব। তোমরা বৈরভাব 

পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে বিরত হুও। 
অনন্তব শল্যোগ্ধরণ-কুশল, জ্ুশিক্ষিত বৈস্তগণ সর্বপ্রকার উপকরণ সহ 

তথায় উপস্থিত হইলে তীন্ব তাহাদিগকে দর্শন করিয়া ছূর্য্যোধনকে কহিলেন, 
চূর্ষ্যোধন! সংকার পূর্বক ধন প্রদান কবিরা চিকিৎমকগণকে বিদায় 
কর! আমি ক্ষত্রিয় ধর্থের প্রশংসনীয় পরমগতি প্রাপ্ত হুইয়াছি ঃ চিকিৎসকের 
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প্রয়োজন কি? হে ভৃপালগণ! শরশয্যাগত তীদ্ষেব এয়প ধর্ণ নহে। 
আমাকে এই সমুদয় শরের সিত দণ্ঠ$ কপ্সিতে হইযে। 

হুর্যোধন ভীম্মের জাদেশাস্ুযায়ী যখাযোশগ্য সৎকায় সহ্ক্কাবে বৈস্ঞগণকে 

বিদায় করিলেন। অনস্তর সেই সমুদদ্ঘ রাজা, পাগ্ডব ও কৌধবগণ ভীগ্মের 
সমীপবর্তী হইয়! তাহাকে প্রণাম ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং চতুর্দিকে 
রক্ষক নিযুক্ত করিয়! স্ব শ্ব শিবিরে গমম করিতে লাগিলেন। এ দিকে 

নিপীড়িত রুধিবাদ্র-কলেবব বীবগণ সায়া সমরে স্ব স্ব ব্বদ্ধাবায়ে সমুপস্থিত 
হইলেন। 

মহারথ পাঁগুবগণ ভীম্মেব পতনে পুলফিত হইয়া উপবেশন করিলে পর 
বাস্থদেব বুধিষ্টিবের নিকট গমন কবিয়! বলিলেন, মহায়াজ! ইছা পবম 
সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনি ভীন্মকে নিপাতিত করিয়া জরবুক্ক হইয়াছেন । 

মঙ্তারথ সতাসন্ধ সর্বশান্ত্র পাবদর্শী ভীগ্ম কি দেবগণ, কি মানবগণ সকলেবই 
অবধ্য। কিন্তু হে মহাবাজ! আপনি যাহার প্রতি কোপনয়নে দৃষ্টিপাত 
করেন, তাহার আন নিস্তার, নাই। 

যুধিষ্টিব কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমব! তোমাব প্রসাদেই জয় লাভ করিয়াছি । 
কৌয়বেবা তোমাবই ক্রোধে পবাজিত হইয়াছে । তুমি আমাদিগের শবণ 3 
তক্তগণেব অতর়দাতা); তুমি যাহাদিগেব বক্ষক ও হিতকারী, তাহা দিগেব 
জয় বিশ্ময়ক় নয়। আমার মতে তোমাকে প্রাপ্ত হইলে কিছুই বিশ্ব্নকব 

হর না। 

জনার্দীন হান্ত করিতে করিতে বলিলেন, মহারাজ! ঈদ বাকা আপনারই 
উপযুক্ত। 

রজনী প্রভাত হইলে পাগুব, কৌবব ও অন্ঠান্ত রাজন্তবর্গ বীব শব্যায় 
শারিত ক্ষত্রিয়োত্তম ভীগ্মেষ নিকট গমন পূর্বক তাহাকে অভিবাদন করিলেন। 
সহস্র সহত্র কন্তা আগমন করিয়া ভীম্মের উপর চন্দনচুর্ণ লাজ ও মাল্য সমূহ 

প্রদান করিতে, লাগিলেন। স্ত্রী, বাক, বৃদ্ধ, বাদক, বাধাঙ্গনা, নট, নর্ভক 
এবং টু ও অন্ঠাভ দর্শকগণও ভীম্মের নিকট উপস্থিত হই! সোখহক 
নয়নে তীহাকে দর্শন পূর্ব অভিবাদন ঝবিতে লাগিল। 

কুরু, পাশুষ ও অন্তান্ত রাজন্বর্গ ভীম্গের উতয় পার্থে আসন গ্রহণ করিয়া 
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তত্র পারিবেরিত নক্ষত্ররাতির স্তায় স্থশোভিত হইলে ভীম্ম শম্ত্র-সম্তাপে সম্তপ্ত 

হইয়া ধৈর্যাবলব্বন পূর্ব্বক সমন্ত বেদন! সম্বরণ করত পানীয় প্রার্থনা! করিলেন। 
ক্ষত্রিরগণ চারিদিক হইতে নানাবিধ খাস্ত ও সুীতল জলপূর্ণ কুস্ত সকল জানয়ন 

করাইলেন। ভীক্ম নেই উপানীত পানীয় নিবীক্ষণ করিয়া কহিলেন ছে 
ভুপালণ ! আমি শরশয্যার শারিত হইয়! মনুষ্বলোক হইতে নিজ্জণস্ত হইয়াছি। 
কেবল চন্ত্রন্ুধ্যের পরিবর্তন কাল প্রতীক্ষায় পিতাব ইচ্ছামরণ বর প্রভাবে 
ত্রীবিভ আছি। ক্ুতরাং এখন মনুষ্যলোকের ভোগ সকল গ্রহণ করিতে 

পারিব না। অতএব হে ভূপালগণ! আমি অঙ্ছনকে নিরীক্ষণ কন্িতে 
ইচ্ছা করি। ভীম্ম এইরূপ কহিবামাত্র ধনঞ্জয় নিকটবর্তী হইয়া ভীনম্মকে 
অভিবাদন পূর্বক কৃতাঞ্লিপুটে বিনীত ভাবে কহিলেন, পিতামহ! কি 
কবিতে হইৰে আদেশ ককন। 

ধর্থাস্থা ভীম্ব অঙ্জুনকে প্রণতভাবে সম্ভুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া! গ্রীতি-পূর্ব্বক 
কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তোমার শরজালে আবৃত হুইয়। আমার শরীর দগ্ধ 
হইতেছে ! মর্শস্থান সকল ব্যথিত হইয়াছে ; মুখ পরিগুক হইতেছে; আমি 
নিতান্ত আকুল হুইয়াছি! তুমিই সমর্থ, আমায় পানীয় প্রদান কর। 

অর্জুন যেআজ্ঞা বলিয়া রথে আরোহণ ও গাশীবে জ্যারোপণ পূর্বক 
তাহা আকর্ষণ কবিলেন। সমুদয় সৈম্ত ও পার্থিবগণ বজ্েব ন্তায় জ্যাতল নির্ধোষ 
শ্রবণ করিয়া! চ্কিরা উঠিলেন ! ধনঞ্জয় ভীনম্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া! প্রদীপ্ত 
শর সন্ধান আমন্ত্রণ ও পাক্জন্াততর সংযোজন পূর্বক সকল লোকের সমক্ষে 

ভীন্ষের দক্ষিণ পার্থে পৃথিবীকে বিদ্ধ করিলেন। অনস্তর সেই স্থান হইতে 
অম্ৃততুল্য দিবাগন্ধ ও দিব্যস্বাছু অতি শীতল বিমল বান্গিধাবা সম্মুখিত হইল। 
ধনঞজয় তন্থার! দিব্যকর্পা দিব্যপরাক্রম ভীম্মকে পবিত্ৃপ্ত করিলেন। তৃপত্তিগণ 
অঙ্ছুনকে ইন্দ্রের সভার কর্ম কবিতে দেখিরা বৎপবোনান্তি বিশ্বিত 
হইলেন। এবং এইবপ উদ্ভ্রান্ত হুইয়াছিলেন যে, তাহাদেব উত্তরীয় বন্ধ 

সমুদয় গাত্রত্খলিত হইল ! কৌনবগণ অজ্জুনের এই অলৌকিক কর্ম নিনীক্ষণ 
করিয়া শীতার্ত গো সমূহের ন্তায় কম্পিত হইতে লাগিল! 

ভী্ম পরিতৃপ্ত হুইন্! পার্থিবগণের সমক্ষে অর্জুনকে সৎকার পূর্বক কহিলেন, 
হে মহাবাহো! এ কার্য তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়। নারদ তোমাকে 

[ £১] 



৪১৮ শরীক । [ ঘারকালীলা ] 
অসি নি এ এসি এসসি 

পুর্কতিন খাধি বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । দেবরাজ ইন্ত্র দেবগদৈরর' সহিত 
একব্র হই ' যে'কর্্ম করিতে সমর্থ হুন লা, তুমি বান্ছুদেবের সাঁহীধ্! তাহীও 
সম্পাদন করিবে । ধষুধিগ্থাবিশারদগণ' তোমাকে সকল হহুরী় ক্ষগ্রিরের 
শ্রেষ্ঠ বিয়া জানেন যেষন জগতের মধ্যে মনু, পন্ধীর মধ্যে গরু, জলের 
মধ্যে' সাগর, চতুষ্পদের মধ্যে গো, তেজের মধ্যে আদিত্য, গিরিয় মধ্যে হিমীলয়, 
জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধনুর্ধরের মধ্যে তুমিই প্রধান। আমি 
চূ্যোধনকে বারম্বাৰ করিতেছি, এবং বিছুর, দ্রোণ, বলদেধ, বাসুদেব ও 
স্জয়ও পুনঃপৃনঃ কহিয়াছিলেন ; কিন্তু বিপবীতবুদ্ধি, অচেতন, শান্তর-ত্যাগী 
হর্যোধন তাহা শ্রবণ বা তাহাতে শ্রদ্ধাও করেন নাই। অতএব তিনি অচির- 
কাল মধ্যে তীমসেনৈর বলে অভিভূত ও নিহত হইয়া শয়ন করিবেন। 

রাজা! হর্যযোধন তাহা শুনিয়া ছুঃখিত হুইলেন। ভীম্ম তদর্শনে তাহাকে 
কহিলেন, চরয্যোধন । ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ধনঞ্য় এই স্ুশীতল' অযৃতগন্ধি 

জলধারা সমুৎপাদন করিয়াছেন, তাহা শ্বচক্ষে দেখিলে । এই ধরাধামে আর 
কেহই একাধ্য সাধনে সমর্থ নন। এই মনুব্ুলোকে অর্জুন বা কৃষ্ণ বাতীত 
কেহই আগের, বারুণ, সৌমা, বারব্য, বৈষঃব, এঙ্জ, পাণুপত, পাঁরমেষ্ঠ, 
প্রাভাপত্া, ধাত্র, ত্বক, সাবিত্র ও বৈবন্বত অন্ত্র অবগত নন। অধিক কি 
শরাস্থবগণও ধনগ্রয়কে জয় করিতে পারেন না। অতএব 'অচিরাৎ এই 

অমান্থ্যকর্্া, সতাবান্, শৌরযশালী সর্যসাচীর সহিত তোমার সন্ধি হউক। 
হে বৎস! মহাবাছ কৃষ্ণ স্বাধীন থাকিতে থাকিতে ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার 

সন্ধি করাই বর্তবা। তোমার হতাবশিষ্ট সহোদর ও ভূপালগণ নিহত না 

হইতে হইতেই এবং ক্রোধোদ্দীপিতলেমন ঘুরিষ্টির তোঁমার সৈন্টগণকে দণ্ত 
না করিতে করিতে; এবং তোমাব সৈ্তগণ নকুল, সহদেব ও ভীমসেনের হস্তে 
নিহত না হইতৈ হইতে পাওবগণেক সহিত" তোমার সন্ধি করা কর্তব্য। 
আমার নিধনেই যুদ্ধেব অবসান হউক। হে ধার্টিক! আষার' বাক্যে 
তোমার অতিরুচি হউক। আমি তোমার 'ও বংশের পক্ষেই ইহ : কষেমষ্কর 
বোধ কন্িতেছি। খনরজুয় যাহা করিয়াছেন তাহাই বথেষ্ট হইয়াছে । অন্তর 
ক্রোধ পরিত্যাগ করিযী পাুবগণের সহিত' সন্ধি ঝর। তীগ্বের নিধনের পর 
তোমাদের "রত হউক। অবশিষ্ট সথহদগণও জীবিত থাকুন? ইহাই উত্তধ। 



'[ দ্বারকালীল। ] ভারত সমর। 8১৯ 
নাস এসি উরি (ইল চিনি ০৯৬০৯ এ 

হেরাজন্| প্রসর হও, পাওবগণকে রাজার্ প্রদান কর ১ যুধিষ্ঠির ইন প্রস্থে 
গমন করুন। তুমি মিত্রপ্রোহী ও পার্থিবগণেব জঘন্ত হুই্য়৷ পাপীন্সসী কীর্তি 

ভোগ কুরিও.না। আমার মৃত্যুর পর প্রজাগণ শাস্তি লাভ করুক । ..পার্থিবগ্রণ 
প্লীতিয়ান হইয়া পরম্পরু মিলিত হউন। পিত] পুত্রকে, তাগিনের মাতুলকে 
ও ভ্রাতা ত্রাতাকে প্রাপ্ত হউক। যদি মোহাবেশ বা নির্বদ্ধিতা নিব 
আমার এই সমস্নোচিত বাক্য গ্রহণ ন! কর, তাহা হুইলে পরিণামে তুমি 
পরিতগ্ত ও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। 

যেমন মুমূর্ধ, ব্যক্তির ওষধে রুচি হয় না, তন্রপ এই ধর্ধার্থযক্ত, হিতকর ও 
অন্যময় বাক্যে হূর্যোধনের অভিরুচি হুইল না। 

অন্তর রাজগ্রণ দ্ব ত্ব শিবিরে গমন করিলে কর্ণ একাকী ীয়ের নিকট 
উপস্থিত হইয়! বলিল, হে কুরুপ্ে্ঠ! যে প্রতিদিন আপনার নয়নপথের অতিথি 
হুইত, আপনি সর্বদাই যু|হার উপর রোষ প্রকাশ করিতেন, আমি সেই রাধের । 

ই শনির! তীম্ম যোগ হইতে বলপূ্বক নেত্র উদ্মীলন করত, কেহ 
নাই দেখিয়া, রক্ষিগণকে অপসারিত করিয়া পিতা যেমন পুত্রকে আলিঙ্বুন 
ক্রেন, তন্সপ তিনি কর্গন্ধক আলিঙ্গন করিলেন। এবং স্ন্সেহ বচনে বলিলেন, 

কর্ণ! আমিনারদ ও ব্যাসের মুখে গুনিয়াছি তুমি কুন্তীর নন্দন, রাখের নৃহ। 
তধিরখ '়ায়ার পড়! নহে, এ কথা ব্থার্থ, ইহাতে সংশর নই! আমি 

লত্য,কহিতেছি,.. আমি কদাপি তোমার গ্রুতি (৫েষ করি নাই? তুমি, অকার্ণে 
পাগুব্ঠণের , নিজ! করিতে ব্লিয়৷ আমি তেমার তেজোবধের নিমিত্ত তোমার 

' গ্ররুষ বাক্য। কহিতাম। নীচ জাশ্্রয়, .মাতস্ধ্য ও ধর্মমলোপে জন্ম বশতঃ 
তোমার এই গুণীজনহ্বেধিনী বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। আমি তোমার 
র্বি্সহ বীর্য, তরহষন্ষ্। ও দানশৌগতা অবগৃত আছি। তুমি শর, অন, 
অন্ত্রস্ধান, অন্ত্রবল ও লঘুতায় অর্জন ও মহাত্মা কেশবের সমান। আমি 

তোমার প্রতি ক্রোধ কবিয়াছিলাম, আজরতাহা অপনীত হইল। হে আদিত্য- 
নন্দন! পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম কর! কাহারও সাধ্য নয়। এক্ষণে 

বদি আমার প্রিয়াচরণ অভিলাষ কর, তাহ! হইলে স্বীয় সহোদন পাণডবগণের 

সহিত মিলিত হও | আমাকে দিয্পা বৈরভাব প্রশমিত হউক এবং ভবপতিগণও 
শাস্তি লাভ করুন। 



৪২৭ শ্রীরমঃ | [ দবারকালীল! ] 

কর্ণ কছিলেন, হে মহাবাহো ! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাতে 

কিছুমাত্র সংশয় নাই ) আমি বথার্থহ কৌস্তের, সুতপুত্র নহি। কিন্ত কুত্তী 

আমার পবিত্যাগ করিলে স্থুতের হস্তে পরিবদ্ধিত হইয়াছি এবং পৰে ছর্ধ্যোধনের 
ধরশ্র্ধ্য ভোঁগ কবিযাছি; হতরাং ছর্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে পাৰিব না। 

যেমন দৃঢ়ব্রত বাসুদেব পাওবগণের নিমিত্ত ধন, শরীব» পুজ, দারা ও বশঃ 

পরিত্যাগ করিয়াছেন; আমিও সেইরূপ ছর্যোধনেব নিমিত পুল্র দার! প্রসূতি 
উৎসর্গ করিয়াছি। ক্ষত্রিয়গপেব ব্যাধিমবণ নাই পাওবগণ ছুর্য্যোধনের 

প্রতি নিতান্ত কুপিত হুইয়াছেন। অতএব এই অবশ্তন্তাবী ব্যাপার কোন 

ক্রমেই নিবারণ কব! যায় না। আমিও অবগত আছি যে, কোন ব্যক্তিই 
পাণ্ডবগণ ও বাস্থদেবকে পরাজয় করিতে সমর্থ নয়। তথাপি আমি তাহাদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত ও জয্গ লাত কবিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। 

এই নিদারুণ বৈবভাব কিছুতেই নিরাকৃত হইবে নাগ আপনি অন্ুজ্ঞা করুন 5 
আপনাব অনুজ্ঞাত হইয়া শুদ্ধ কবিব। আমি ক্রোধ ও চপলঙা নিবন্ধন যাহা! 
কিছু বিরুদ্ধ বা মন্দ বপ্িয়াছি, এক্ষণে তাহা ক্ষমা করুন। 

ভীক্ম কহিলেন, হে কর্ণ! যদি এই হুদাুণ” বৈরতাব পরিহাব করিতে 
না পার, আমি অনুজ! করিতেছি, স্বর্শকাম হইয়া! যুদ্ধ কর। 'নিরহঙ্কার হুই়া 
বল ও বীরতা অবলম্বন পূর্বক যুদ্ধ কর। ধর্ণাুদ্ধ কাীত ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে 
আর শুভ কর্ম কিছুই নাই। দীনতা ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক সদাচার 
হইয়া উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে রাজ। হূর্যোধনের কাধ্য সম্পাদন কর। 

কফ-সথা পাওবগণের জয় অনিব্যধ্য! নিরতির নিপীড়ন উপস্থিত হুইয়াছ্ছে, 

আর রক্ষা নাই। 
ইহা চিন্তা করিয়াই বুঝি মহামতি ভীক্স তুর্ফীভাব অবলম্বন করিলেন) কর্ণ 

তাহাকে অভিবাদন করিয়! প্রস্থান কবিল। 

৮্(০ ৭ 



দ্রোণ বধ। 

অচিন্তযশক্তিশালী মহামতি ভীত্ম মৃত্যুর অপেক্ষায় শরশব্যার শরন করিলে 
কৌরব সৈম্তের সেনাপতিত্ব করিবার জন্ত হু্যোধন বীর্্যশালী ধন্র্বিস্তাবিশায়দ 

দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইয়। ভীগ্ষের পতনে ভীষণ মর্াবেদন! প্রকাশ পুর্বাক 
তাহাকে কৌরব সৈম্তের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। .তিনি 

স্বীকৃত হইলে হর্য্যোধন বলিল, হে আচাধ্য ! আপনি ইচ্ছ। করিলে অনায়াসে 
অসম্ভব্ও সম্ভব করিতে পারেন। আপনার স্ঠার মহাশক্তিশালী যুদ্ধ বিশারদ 
আর দ্বিতীয় নাই। আপনি কৃপা! পুর্ধাক যুধিষ্িরকে অক্ষত দেহে ধৃত করুন। 

প্রোণাচার্ধ্য বলিলেন, আহা ! ধর্মাজের প্রাণহানি করিতে তোমায়ও 

ইচ্ছ! নাই দেখিয়া আমি আনন্দিত হুইলাম। ধর্শরাজ যুধিষ্ঠির বাস্তবিকই 
অজাতশক্র। তাহার উপন্ন অস্্রক্ষেপ করিতে সকলকেই সন্কুচিত হইতে হয়। 
বাহাহউক, তোমার অভিপ্রার কি? হূর্যোধন বলিল, তাহাকে ধন্দিতে 

পারি্লি আমি আবার তাহার সহিত পাশত্রীড়া করিব। এবং তাহাতে 
পরাজিত করিরা আবার ' বনবাসে পাঠাইব। “তাহা হইলে আব এ যুদ্ধেব 
বিভীষিকা! ভোগ করিতে হইবে না। এবং পুনঃপুনঃ এরূপ করিলে নিষ্ষণ্টকে 
রাজা তোগ. করিতে পারিব। আপনি ইচ্ছা করিলে -অনার1সেই এ কার্য; 
সম্পন্ন করিতে প্টয়েন। 

ড্রোপাচার্ধ্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া! বলিলেন, মহারাজ | তোমার অভিপ্রায় * 
অবগত হইলাম। এজন চেষ্টার ক্রটি হইবে না। কিন্তু ইহা! অসাধ্য ব্যাপার । 
অর্জুন যুধিষ্টির হইতে দূরে থাকিলে ইহা সম্ভঘ হইতে পারে। কারণ কৃষ্ঃ-সথা 
অঙ্জুনকে পরাভূত্ত করিতে পারে ব্রিগতে এমন কেহ নাই। তবে ফৌশল 
করিক়া অঙ্জনকে অন্তত্র যুদ্ধে নিয়োজিত রাখিয়া ধর্শরাজ যুধিট্টিরকে ধৃত 
করিবার চেষ্টা করা যাইবে । 

স্বাহাহউক, সেনাপতি দ্রোণের নেতৃত্বে আবার যুদ্ধের তুসুল জআরোজন 
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হইল। উভয় পক্ষের সৈস্তগণ সমাগত হইলে হর্ভেস্ত বহ রচিত হুইল। শঙ্ত্র 
বিশাবদ ভ্রোণ বৃাহ্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন । মহারাজ যুধিষ্ঠির কৌ 
ব্যহ নিন্দাণ করিলেন। মহাবীর অজ্জুন গা্তীব ধারণ পূর্বক সারঘী, সখা 

কৃষ্ণের সহিত ব্যুহমুখ রক্ষ/ করিতে লাগিলেন। 
অনতিবিলম্বেই শঙ্খনিনাদদেব সহিত অপূর্ব বূপকোলাহল আত্মস্ত হইল। 

চর আসিয়া! পাগওবগণকে সংবাদ দিল যে, মহামতি অত্রোণ সংকষ্প, করিয়াছেন 
মহারাজ যুধিষ্টিরকে ভববিত ধৃত করিরা হূর্য্যোধনকে প্ররন্নান কনিবেন | 
ধর্থরাজকে ধৃত করিলে সেই পাণগবগণকে পকাভূত কর! হাইবে। পাশ- 
ক্রীড়ার তাহাকে পরাভূত ও বনবাসে প্রেরণ জাদি সংকন্ধও বিবৃত করিলে 
গাঁগুবগণ বিশেষ সতর্কতা অবনঘ্বন করিলেন। 

এইদিকে যুধিষ্টিরকে , ধত করিবার '্উজ্েন্তে তুমুল সংগ্রাম র্াধিয়া গেল। 
ড্রোথাচার্যা বিশেষ চেষ্টা করিযাও অক্ছনের প্রভার হইতে রক্ষা পাইলেন না। 
সহ হল সৈ্ত অর্জুনের 'দুছি, ধরাশায়ী হইল। সশাচিরধ্য হেন র্যতিবান্ত 
হইয়া পড়িলেন। নেদিনকার তুমুল জংগ্রাম “বাধ 'হছইল দেখিয়া ছর্যোধন 
পরদিন জ্রোণের বিকট .গদন পুর্ববক ছুঃখ প্রকাশরুরত কতকটা -কাভিমানের 
সহিত “বলিল, আগনি ইচ্ছা! করিলে .এক দিনেই খুঁথিবী শব ছু হইতে 
পারে। কিন্ত আপনি পাওবগপকেই জধিক' গ্লেই.. কন, . .লীুদ্িয় চক্ষে 
দেখেন! ভাই তাহাদিগের্ব উপর তেমন জনক্ষেপঞকরেন:ন!। 'জ্াপনি আমলার 
তন্ন প্রতিপালিত হই! আমারই অনিষ্ট চেষ্টা-কর্সিতেছেন। কাখুরি। পাওব- 
গপরে পুত্রাধিক দেহ ন! করিলে পাগডবগগের সাধ্য ক্রি ”আপন্তার সম্থুখে 

ক্ষণকাল অবস্থান করে? আমি "আপনার উপর রূরিক়! রাক্ন্ধগণ 

নহ্িত সত্রাতৃক হত হইলাম ! প্রকাশ্রি,শরু তাল ) বিত্ নয়. মিত্ররূপী 

শক সর্নালের একমাত্র হেতু! 'স্ায়রা আপনার. .একাত্ত জজিত, কুক, ও 
শিল্ত। তথ্পি 'আপনি আমাম্রিগের কল্যাণ ক্যামন নবক্রেননা ॥ বাহাহউক, 
আপনি 'এখনও রনুন, আমি ক্নাজা এইর্ধা .ত্যাগ ,করিয়া -বনে গুমন করি । 
ধআপনার কার্ধ/শকলপ দেখিয়া আমি হতাশ ও যুদ্ধ েয়ে.নিরাশ হ্ইন্নাছি। 
আপনি যদি বিরূপ হুন, তবে অনর্থক, আত্মার জজ কেন সামার .হিতৈবী 
'রাজেসতবর্ধের জীবন নাশের নিমিত্তভাগী হই। 
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ভ্রোখাচাঁধ্য ' বলিলেন, মহারাজ]. আমি তোমার ও কথার .কোন *৫? 

গ্রহণ করি ন!। আমি তোমার প্রির কার্য লাধন জন্ত নিরন্তর বধাম্জাছি |, 

আঁমাকে কদা্ ওকীপ জান কমিও মা।' দেব, দানধ,' গন্ধ, ষক্ষ, রাক্ষস ও 
উরগগগণও্ আর্জুম' রক্ষিত' রাজী যুধি্ি্রকে পবাজয় করিতে সমর্থ হুন' নাঁ)' 

বে স্থানে বিদশিষ্টা- নার্দন- বিদ্তদান আছেন এখং অঞ্জুন সেনাপতি হইয়াছে 
মেখানে তগরীাসি শু্পার্মি বাঁতিয়েকে' আর কাঁহায় বল কাধ্যকরী হইতে পারে? 
আমি প্রতিষ্তা করিতৈছি' এবাকি পাগডবগণের একজন মহারথকে নিপাতিষ্ভ' 

এবং দেবগণেরও ছূর্ভেস্ত এক ব্যুহ প্রস্তুত করিব। কিন্ত যেফোন উপায়ে 

অঞ্ছুনকৈ ধরশায়াজের নিকট হুইতে' অপনীত কর। 

অভিমন্ট্যু বধ। 

আচার্য্য প্রৌণ এইরূপ কহিলে সংশগ্তকগণ অজ্জুনকে যুদ্ধার্থ দক্ষিণদিকে 
আহ্বান করিতে লাগিল। তাহাদেব সহিত অঞ্জুনেব ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল। 

আব এদিকে, হো, টক্রব্যহ রচনাকরিয়া৷ অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
মহারথ ১ 'ক্্যেষ্ঠতাঁত ুিষটরের আদেশানুসাচ্ সেই ছুর্ভেন্ত চক্রব্যৃহ 

বারঘার পভ করিতে লাঁগিলেন। 
প্রোণারঠারধ্য চক্রব্যৃহ : রদর্নী করিরা তয্মধ্যে দেবরাজভুল্য মহীপালগণকে 

সংস্থাপিত করিলৈন। ডাঁছার দ্বারদেশৈ শূর্ধ্যসঙ্কাশ রাজকুমারগণ সন্নিবিষ্ট 

হইলেন।. তাহারা সকলেই রক্তবর্ণ-পতাকা-পর্নিশোভিত, হেমহার-বিভূষিত, 

চন্দন ও অঞ্তরু চর্চিত, বৃক্তধর্ণ-বিভূষণ-সম্পন্ন, সুপ্রক্কাম্বরধারী, মাল্যদামমণ্ডিত,' 

সুবর্ণধচিত ধ্বঞাগ্ডশোডিত ও কতপ্রতিজ। সেই দশ সহত্র রাজপুত্র ' একত্র 

সমবেত হই ' সমধাভিলাঁষে অভিমঞ্থটর গ্রাতি ধাবিত হুইল । 
তাহারা ' পরস্পর সরমহাখন্ুখ, সমপাহস ও হিতাহষ্টান নিরত হইয়া 

চর্যোধনগুত্র ! লর্ষকে অগ্রবর্তী করিয়া পবস্পর স্পর্ধা সহকারে সদরে ' প্রবৃত্ত 

ইইল। রাঙা ছধ্যেধিন, মহারথ কর্ণ, কপ ও ছুঃশাসন কর্তৃক পরিবুতি হইয়া 

প্রোণাবিক্কত সেনীমখে সিুয়াজ' জযভ্রথ। সৈন্ত ' মধ্যে আ্সমের পর্বতৈয় স্যায় 

স্থিরতীঞ্চেঠে এবং" ছত্যোর্ধনেব ত্রিংশৎ ভ্রাতা অন্থথাীমাকে পুকোবর্তী করিয়া 
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নিবি ই 

শিদ্ধুরাজের পার্থ অবস্থান করিতে লাগিল। শকুনি, শল্য ও রিবা 

সিদ্বুয়াজের পার্খে যুদধার্থ প্রস্তুত হইল। 
ভীমসেন প্রমুখ পাণবগণপ, সাতাকিঃ চেকিতান, ধৃষ্টছ্য্। কুত্তিভোজ, 

আপদ, অভিগন্ধ্য, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, বিরাট, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিশুপালনন্নন, 
কত্রধর্্থা। বৃহৎক্ষত্র, চেদিপতি, ধৃষ্টকেডু, নকুল, সহুদেব, খটোৎকচ, যুধামন্্যঃ 

মহ্থাবীর্যয কেকরগণ, শত সহত্্ সঞ্জয় এবং অন্তান্ত যুদ্ধ ছশ্বদ সাহুচর বীববর্গ 

যুদ্ধার্থী হইয়! প্রোণের প্রতি ধাবমান হুইলেন। অনস্তর উড়য় পক্ষে তুমুছ, 
সংগ্রাম আর্ক হইল। 

ফ্রোণাচাধ্য ও কৌন্নবগণের একমাত্র লক্ষ্য ধুধিষ্টিরকে ধৃত করা। তজ্জন্ত 
তাহার! তন্রপ ভাবেই যুদ্ধ করিয়া যুধিষ্িক্নকে হরণেক্ন উদ্তম প্রকাশ করিতেছে 
দেখিয় অভিমন্জ্য ব্যুহ ভেদ কনিকা! ব্যহ মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আবস্ত করিলেন। 
অভিমন্থ্যর অসীম ভেজোবীর্ষেয মহা মহ রখীবৃজ্দ ভীষণ পীড়িত্.চুইয়। পড়িল। 

তাহার! তখন যুধিষ্ঠির হরণের লক্ষা ত্যাগ করিয়া যোড়শবর্ধের বালক 
অভিমস্থাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ধর্রাজ বুধিত্ঠির অভিমন্যুকে বলিয়া- 
ছিলেন, আমর! এমন ভাবে যুদ্ধ করিব বেন অর্জুন আসিয়া আমাদিগকে 
দোষ না! দেয়। অভিমন্থ্য জ্যেষ্ঠতাতের সেই বাক্য শিরোধার্যঞ্ষরিয়! বিপুল 
বিক্রম যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যখন অভিমন্থ্যপ্স জভুলধিষ্রম মন্ঠারতীদের 
একাস্ত অসহ হুইয়া উঠিল তখন ভ্রোণ, কপ কর্ণ, অশ্বখামা, ক্ৃতবর্শা ও 
ছাদ্দিকা এই ছয়জন মহারথী তাহাকে বেষ্টন করিয়া তাহার উপর অজ্র 
শবাধাত কন্সিতে লাগিল। 

এদিকে অতিমস্থা ব্যহ তেদ করির! সৈন্ত সাগর মধ্যে প্রবেশ করিলে 

যুধিষ্টির, ভীম, নকুল, সহদেব, ছা প্রভৃতি তাহার সাহাব্যার্থ বাহ তেদ 

ক্করিরা প্রবেশ করিবার উত্তম করিলে দিদ্ধরাজ জয়ভ্রথ মহাদেবের বরে বলীয়ান্ 

হুইয়৷ তাহাদের সমু চেষ্টা ব্যর্থ করিল। অভিমন্থ্য একাকী হুইয়াও এ সমুদয় 

মছারতীর শরজালকে পুনংপুনঃ অপসারিত্ত করিতে লাগিলেন । অভিমন্থযুর 
অলৌকিক তেঞ্স নিরীক্ষণ করি! উক্ত মহারখীবৃন্দ অতান্ত উত্তেজিত হইয়! 
এক' যোগে পুনঃপুনঃ শর বর্ষণে তীহাকে নিপীড়িত করির! হত্যা! কৰিল। 

অভিমন্থ্য নিপাতিত হইলে কৌরব পক্ষের মহোল্লাস ধ্বনি শ্রন্ু হইল। 



1 ধারকালীলা ] ভাবঙ লমন। ৪২৫ 

পাগুঘগণ লংবাদ পাইলেন অতিমন্থযু হত হুইন্াছেন। তাহা! শুনিয়া! হহায়াজ 
যুধিষ্ঠির অতিমান্র খিচলিত হইপেন দেখি! তথায় সহসা মহামতি দূর্তিষান্ 
বেদম্বরপ বে্দব্যাস আবিভূ্ত হইরা! তাহাকে সান্বনা প্রর্থান কনিতে 
লাগিলেদ। 

তাহাকে লহসা সনাগ্ড দেবির। ধর্শসাজ যখোচিত সম্মাদ-সম্রদ সহফানে 
তাহাব অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, তগবন্! মৃত্যু কি, কেন হম? ইছান্ 
উৎপত্তি! ফেমন ক্ষরির! হইল? আমি অতিমন্থ্যর মৃত্যুতে বড়ই বিচলিত 
হইয়াছি। দাজযোর্রধ্য বিসর্জন দিন! ঘনে গমন করিতে ইচ্ছা হইতেছে । 

তিনি বলিলেন, মহারাজ ? ধৈর্ধ্যাঘলন্বন করুন॥ সকলেই দৃত্যুক্ব অধীন 
যোগ শোকে জীবন বিসর্জন অপেক্ষা নৎকাধ্যে দেহত্যাগ ফরিলে ইহ পরধ্চালের 
খল্যাণ লাভ হয় অত্রির রপক্ষেত্রে দেহত্যাগ কত্ধিলে দর্গে দহান্ছুখ ভোগ 

করিয়া থাকে। যাহারা দস্থা কর্তৃক বা বুথ জীবন ত্যাগকরে বা করিতে 

ৰাধ্য ছয়, তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করিতে পারা বায়) কিন্তু ধাহারা 

স্ককৃতির বলে দেহত্যাগ কগয ম্বর্গাদি শ্রেষ্ঠ লোকে গদদ কদেল, 
, তাহারা! পুনরায় ছঃখশোকময় যরণশীল মর্ভ্যধামে আগছন ক দিছেন না। 
বা বলপূর্বাকও তাহাদিগকে আনরন বা পুনজ্জীবিত করা যাক না। 

বাহাহউক, মৃত্যুক্প উৎপত্তি সম্বন্ধে তোমাত্ব সংক্ষেপে কিছু বৰ 
শ্রবণ কর ॥ 

ভুতভাবদ কমলযোনি ব্রঙ্গা প্রজা হৃটি করিয়া! দেখিলেন) শীঙগণ বরে 
কর্ণে পূর্বাপর বেশ অবিচলিতই আছে ১ তাহাদেন ক্ষপ্থ ব্য লাই। বিনাশ 
না হইলে উৎপত্তির বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় না। জগ্ম মৃত্যুই জগ বৈশিষ্ট্য 
তজ্জন্ত ভিনি চিস্তিত ছইলেন। শ্ঠউি সংহার বিষয়ে কিছুই অবধারণ কারিক্টে 
মী পারার তীহীর গ্নোষ প্রঙাষে আকাশে এক অগ্রি সমুখিভ শু চরাচর 
সংসারে পরিব্যাপ্ত হইক্সা তাহা দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই ক্রোধাগ্রি বিশ্ব- 
মংসার তশ্মসাৎ করিতেছে দেখির! অটাভুটধারী ভূতপতি তখবান্ তথানীপতি 
পিতাহহ অদ্ধায় শদপাশ্শত হইলেম। ব্রন্ধা লোকহিভ কামনার সমাগত 
ভূপতিকে দেবিরা নলিলেন, বৎস! তুমি আমার ইচ্ছানুসারেই জন্গগ্রহণ 
খারিক়াছ। এক্ষণে ফল তোষান কি প্রিয় ক্ষাধ্য সাধন করিতে হইবে । 

[5৫৪] 



৪২৬ শরীর । [ থ্বাকনকা্লীল! ] 
(সিন রি এটি পিট যারা এটিই সস রিনি সস সি এ এন এসসি সিল ন্ট সপন এরি ছি এসে অতি টি হাটি শহর মন্দ ভি 

তিনি বলিলেন, প্রন স্থষ্টি বিঃ, তুদিই. ঘনত্ব করিয়ান্থিলে এবং তুমিই. 

মানাধিধ ভূত হৃষ্ি.করিয়! তাহাদিগকে পরিবদ্ধিত' করিয়াছ। কিন্তু এক্ষণে 

তোমার রোষানলে: ভাহারা দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া আমার করুণা" সর 

হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হও। 

্রন্া বলিলেন, হে রুত্র! সংহার ধিবরে জাঘার জতিলাধ ছিব" না, 

কিন্ত পৃথিবীর, হিতকামনায় আমার ক্রোধ. উপস্থিত হুইল। দেবী বহ্ুদ্ধনা! 

ছর্ডর ভান্বে নিতাস্ত, পীড়িত হুইর! তৃতসংহারার্৫থ আমার অনুরোধ. করেন। 

কিন্ত এই 'নন্ভ জগন্ডের সংহ্ার কারণ কিছুই উদ্ভাবন করিতে ন৷ পান্না 
আমার হৃদয়ে ক্রোধের উদয় হয়। 

অনস্তর লোক পিতামহ ব্রন্ধা! ক্রোধ সম্বরণ কম্সিলে সেই অগ্নি তাহাতে 

প্রবিষ্ট হইল। ..তদনন্তর তিনি প্রজাদিগের হিতানুষ্টান জন্ত রুদ্রদেবের সদক্ষে 
টি হেতু প্রবৃত্তি এবং মোক্ষ হেতু নিবৃত্তি ধর্ম কীর্তন কবিলেন। 

তিনি ক্রোধ জলিত হুতাশনকে সংহার করিলে তীহাব ইন্ছিয় হার হইতে 

কুক, রক্ত ও পিঙগলবর্ণা, রক্তজিহবা; রক্তান্যা ও রক্তলোচন!, মনোরম কুস্তলালক্কৃতা 

বিবিধ, দ্ুষণে ভূষিত। এক.নারী আবিস্ূতা হইলেন। এরূপে নির্গতা হইয়া 

ধরা ও রুদ্রকে- নিরীক্ষণ করত হান্ত কৰিতুত করিতে দক্ষিণদিক আশ্রয় 

করিলেন। ব্রঙ্গ। তাহাকে মৃত্যু বলিয়া ' সম্বোধন কবিরা কহিলেন, তুমি 
আমার সংহার-বুদ্ধি' বশতঃ আবিভূতি হইয়াছ, অতএব তুমি আমার নিন্নোগ 

ক্রমে পৃথিবীন্থ,সমুদয় প্রাণীকে সংহার কর ; ভোমার মঙরা-কুইবে। 

ধর্ম-পরার়এ সুকর্, নিরত মনুষ্যাদিকে সংহার করিতে হুক " ভাবির! 

মৃষ্থ্য প্রথমতঃ শঙ্কিত হইন্লোন। বিদ্ধ ব্রহ্মার পুনঃপুনঃ : অনুরোধ ও ভবে 

ভাহা] স্বীকার করিয়া কহিলেন, হে দেব!, হদি' একাম্তট আমাকে এ কাধ 

নিয়োগ করেন, তবে প্রাণিগ্ণ আখানাপনিই মৃদ্থার কারণ . উদ্ভাবন করিবে। 

আহি কেবল নিহ্মাত্র হইব । লোত,, ক্রেধ, অনয়ো) ঈর্ষা, দ্রোহ” মোহ, ও 
মিকল্সিড়া, এই,সকল পরুষ ইঙ্জিয়ন্ততি ঘাবা আবিষ্ট হা প্রাখিগণ শ্বরংই 
মুর ছারে উপনীত হইবে। 

১৮৮৮ তাহাই হইবে,। . প্রারদিঙঃ যত ব্যাধির, হটয়া 
দেতৃত্যাগ, ক্লিরে। তুমি গ্রাণিগণের ধর্ম, ধর্শের অধিহ্থরী, ধর্মশপুজাহর ও 



[ ছবারকালীলা ] অভিমন্ক বধ। '. পরই 

ধর্মের কারণ। তুমি কাম ও ক্রোধ বর্জিত-হইয়! প্রাপিগণেব প্রাণ লংহাক্ 
প্রবৃত্ধ হও । অধর্শ দ্য়াচারদিগকে নির্শাল করিইব।৮ . 

রোগ নামধারী ব্যাধি প্রাপিগণ হইতেই সমু্ূত হইয়। থাকে এখং তত্থাবা 
সাতিশর নিপীড়িত ও ক্ষর প্রাপ্ত হয়। জতএব আপনি জীঘনাপ্ত 'জীধগণের 

নিষিত্ত বৃথা শোক করিবেন না'। ইন্দ্রিয় সকল জীবনান্তে জীবগণের সহিত 
পরলোকে গমন ও স্ব স্ব কার্ধা সংসাধন-পুর্ধ্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়! থাকে । এইরূপ 
দেবগণও যন্ুষ্যেব ন্ভার পরলোকে গমন ও স্ব স্ব কাঁধ্য সংসাধন করিয়! থাকৈন। 

অতএব হে মহারাজ! প্রাণিগণের মৃত্যু দেব দিদি নারি? চারি 
হইলে প্রজাগণেব প্রাণনাশ হইয়া থাকে। 

" হেধর্শরাজ। চন্দ্রাংশ সম্ভৃত 'মহারথ অভিমন্যু অসংখ্য রী বিনাশ 
পূর্বক সংগ্রাম করত অসি, গদা, শক্তি ও কান্থ্্ক দ্বারা বিনষ্ট ও ঘজোরণ 
বিবহিত হইয়া পুনক্লায় চন্ত্রে বিলীন হইয়াছেন। অতএব তুমি ধৈর্ধযাবলধন 
পূর্বক শোক পরিত্যাগ করত অপ্রমপ্ত ও কুন্ধ হইয় শ্রাতৃগ্রণ সফতিব্যাহারে 
সত্বর যুদ্ধার্থ গমন কর। 

নির্শল নভোমগুল সৃশ শ্কাফকলেবর তগবান্ ব্যাস এইরূপ আশ্বাস 
প্রদান পূর্বক অন্তহিত হইলে ধর্মনন্দন মহারাজ বুধিষ্ঠিব শোক পরিত্যাগ 
পূর্বাক অঞ্জুন আসিলে কি রলিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

প্রদিকৈ কপিকেতন ধনঞয় দিব্যান্্রজালে সংসপ্তকগণকে সংহার ও বাছদেব 

সহিত সন্ধ্োপসনা সমাপন পুর্ব্বক মনোরম রথে যুদ্ধ বৃত্তান্ত কখোপকখন 
করিতে করিতে শিবির "উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শিবির পীরব, নিরাদন্দমর 
ও ভীত্র্ট। 'তাহা৷ দেখিয়া অঞ্জুন আকুল .হৃদতে কাকে কছিলেন, কেশব! 
আমার শ্রাঙ্ঠগণের কুশল ত? আজি "মঙ্গল বা, তূর্য, হস্দুতি, শঙ্খ, বীণা 

প্রতৃতি বাদ্ধিত হইঙেছে'না রন? বন্দিগণ স্বতি ও-মঙল গীত গান ও পাঠি 
কবিতেছে না কেন? আছি ১9% শ্রান্থগণেব সহিত আমার 'প্রভ্যুাগদন 

করিতেছে পা কেন"? / 

এইরখ বজজিতে 'বললিতে জর্রূন টিকা 'ফায়রোহ্থ করিয়া হেখিলেম) 
ভাঞ্াপন্ঞখং চুজবৃনা নিধি :ও১লোকাতুর 4... তন বটাহাদিখকে -মেখিরা 'ভিরাষা 
হানিলিস/রটামা লাগা? মাধজতিক ০দেছিতেছি, , ভি: আলাদা :টণের, সাবা 



৪২৮; শরীক [ গারকালীলা] 

কোথায়? কৈ কৈ আমার অভিমন্থ্য কৈ? প্রিয় পুত্র অতিমন্থা কৈ? স্ুনিয়াছি 
ভ্রোণ চক্রব্যহ নির্শাণ করিলে অভিমন্্য তাহা! তেদ কিয়! তন্মধ্যে প্রবেশ করে। 
অছো! ! মহাবনুর্ধর সুতগ্রানন্দন কি ব্যহ ভেদ করি যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে ? 
বল বল লোহিতাক্ষ মহাবাছ, পর্বত সিংহ সনৃশ, উপেক্সোপম মহাবীর 
অভিমন্থ্য কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হুইল? কোন্ ব্যক্তি কালদোরিত হইয়া 
স্বৌগদ্দী, কেশৰ ও কুস্তীর নিরস্তর গ্রীতি-ভাজন স্থৃতদ্রার প্রিক়্পুত্রকে বিনাশ 
কঙ্গিল? আমি ছি সেই প্রিয়-পুত্রের দর্শন প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাঞ্রী করিব। যদি প্রহ্যক্। কেশব ও আমার নিরস্তর 

গ্রীতি-ভাজন, রথী গণনার মহারথ বলিয়। পবিগণিত, যুদ্ধে আম অপেক্ষা 

অর্ধগুণ ধিক, তরুণ বয়স্ক মহাবাহু পুত্রকে দেখিতে না পাই, তবে নিশ্চয়ই 
জীবন পরিত্যাগ করিব। প্রিয়তম তনয়ের সেই সুন্দর নাসা, সুন্র় জলাট, 
মুসার চক্ষু, জুনার ভ্রু ও সুন্দর ওক সমন্বিত মুখচজ্া নিরীক্ষণ, সেই বীণ। 
বিনিদ্দিত শ্বর, পুংস্কোকিল রবের ভার মনোহর বানী শ্রবণ এবং দেবগণ 
ছর্লভ অআঅগ্রতিমরূপ অবলোকন না করিলে আমার শাস্তি লাভের সম্ভাবনা 
কোথায়? অভিবাদন দক্ষ, পিতৃগণের বাক্যে অন্ুরস্ত অভিমন্থ্যকে ন! দেখিলে 
আমান হৃদয় কোন মতেই শুস্থির হইবে না। 

রহাস্থা বান্থদেব অঙ্জুনকে পুজশোকে অতাত্ত কাতর দেখিয়া তাহাকে 

সাত্বন! "রত ফহিলেন, হে ধনঞজয়! এরূপ হুইও না। সরে অপলারী, 

শৃরগণের, বিশেষতঃ যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের ইহাই সনাতন পথ। মহাবীর 
অভিমদ্য অতি বড় তেজোবীরধ্য প্রদর্শন পূর্বক মহাসমরক্ষেত্রে উপযুক্ত 
পিতার উপযুক্ত পুত্রের কর্ণ সম্পান পূর্বক পুণাকর্পাদিগের আননাদর 
পবিত্রলোফষে গমন করিরাছে। অতএব তুমি শোক করিও লা। তুমি 

শৌকাবিষ্ট হইয়া বলিরাই তোমার ত্রাতৃগণ, দুদ ও তৃপতিবৃন্দ দীনদন 

হইয়াছেন। ভুমি শান্ত বাক্যে ইছাদিগকে জাশ্বাস প্রদান কর। 

মহাবীর ধনজর বাহুদেবের আশ্বীস বাঁক্য শ্রবণ কগিরা ভরাতৃগণকে কহিলেন, 

হে ভ্রাতুগগ ! নে দ্বীর্ঘবাছ._কহলায়তলোচন অভিমন্থ্য যে প্রকাইে 
রিবা, শা প্র করিতে আমার ইচ্ছ) হইডেছে। ' ভোনাদের সন্ষে 
সঞক-গ হত়ী, অথ, রখ ও পরিবানবর্গে লঙগিত --সংহান 
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করিব তোষর তোর! সফলে কৃতান্ত্র ও শাক্ত্রপাণি। তোমাদের সমক্ষে বন্ধ 
সুরয়াজও অভিমন্থ্যকে বিনই করিতে পায়ে না। হায় 1. বদি পাগুষ 
পাঙ্চালগণকে আমার পুত্রের রক্ষণে অনমর্থ জানিতাম, তাহা! হইলে আমি 
শ্বরংই তাহাকে রক্ষা করিতাম। তোমরা রখারঢ হইয়। শরজাল বর্ষ ' 
করিতেছিলে, তথাপি শররপাণ কি প্রকারে অন্তাক্স সংগ্রাম করিনা! অভিমন্থাক 
প্রাণ সংহার করিল? কি আশ্চর্য্য !. এখন জানিলাম তোমাদের কিছুমাত্র 
পৌরুব' বা পরাক্রষ নাই ) এইজগ্ই অভিমন্া তোষাদের সমক্ষেই নিপাতিত 
হইয়াছে। অথবা সকলই আমার দোষ। কারণ, তোমাদ্িগকে নিতান্ত 
ছর্বাল, ভীরু ও অরুতনিশ্চয় জানিয়াও আমি এ স্থান হইতে গমন করিয়াছিলাম। 
তোমরা বদি আমার পুত্রকেও রক্ষা করিতে অক্ষম হুইলে, তবে তোমাদের 
ধর্ম, শাস্ত্র ও আমুধ সকল কি তূষণের নিমিত্ত? এবং বাক্য কি কেবল সত। 
মধ্যে বন্তৃতা কমিবার জন্ত ? 

উঃ! পুত্রশোক কি ভীষণ! অর্জুনের সায় মহাবীরের বমরও শোকে 
আকুল হইয়া উঠিয়াছে! বাহাহউক, পুত্রশোক সন্ত ধনবরন্ধ পূর্বোক্ত 
প্রকার বিলাপ করিয়া অশ্রপূর্ণ মুখে ধনু ও খড়াহন্তে অবস্থান করত দ্ধ 
কুতান্তের ভ্তার মৃহমূহঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ কন্িতে লাগিলেন) তৎকালে 
যুধিটটির ও বান্থদেব ব্যতীত আর কোন স্থদই তাহার সহিত আলাপ ব। 
তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে পাহ্সী হইলেন না। 

যুধিট্টির বলিলেন, হে মহাবাহো! ! পরম ধার্শিক মহাবীক্স অভিমন্থ্য প্রথমতঃ 
সহজ মনুষ্য, অশ্ব, রখ ও মাতঙ্গ, তৎপরে পুনরায় আট সহ রথ, নয় শত 
হস্তী, হই সহল্র রাজপুত্র ও অলক্ষিত বহু বীর ও রাজ! বৃহছলকে সংহার পূর্বাক 
্বয়ং স্বর্গে গন করিয়াছে । মহাবীর ভ্রোণ, কপ, কর্ণ, অস্থখামা, কোশল 
রাজ বৃহস্থল ও ক্বতবর্্া এই ছয়জন রী সেই অসহার বালককে বেষ্টন করিয়া 
হত্যা করিরাছে। জরত্রথ মহাদেবের বরে আমাদিগকে পুনঃপুনঃ অক্কতকারধ্য 
করিয়াছে । আমর! কোন গ্রকানেই শ্রীদান্ অভিমন্থ্যকে সাহাব্য করিবার 

যোগ পাই নাই। 
“তাহ! গুনির। অঙ্জুর পোক-কাতর 'হইযা দীর্ঘ নিশ্বাস  পনিষ্যাগ পুর্বাক 

সুছিত হই! ধরাভলে পড়িলেন | এবং কিরৎকাল-পরে নং! লাভ করিত 
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উত্ঠিয়া বসিলেন। অনস্তর ত্রাতৃগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা ফরিলেন, 'আমি' ফল্যই 

জয়জ্রথকে বিনাশ 'কৰিব। বদি জয়দ্রথ মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া! কৌনবগণক্ষে 
পরিত্যাগ না করে এবং আমাদিগের গুরুযোতম কৃষ্ণ বা! -জাপনার' শরণাপর 

না হয়, তাহা হুটলে সে নিশ্চয়ই কল্য আমার শরে বিনষ্ট হইবে। সেই 
পাপাত্মাই 'ভিমন্থ্য'বধের হেছু হইয়াছে । কাল তাহাকে সংসার ফরিবই 
করিব বদি তাহা ন! করি, তাহা হইলে মাত্হস্তা, পিতৃঘাতী, খুরুদাররত, 

খল, সাধুনিন্দক ও তীহাদ্দের পরীবাদকারী, গচ্ছিত ধনাগহারক, বিশ্বাস- 
'ঘাতক, ভূক্তশূর্ব স্ত্রীর নিন্দক, অবশন্থী, ব্রহ্ম ও গোহাভী, বৃথা পায়ম, বার, 
শাক, তিলার়, শিষ্টক, মাংসভোজী, বেদধ্যান্নী ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও গুরুর অবমস্তা 

বযেলোকে গঙ্ন করে, আমিও যেন সেই জোক প্রাপ্ত 'হই। 
আমি যদি 'জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহ! হইলে বেব্যত্কি পাদ ছারা 

ব্রাহ্মণ, গো! ও অগ্নি স্পর্শ করে, যে ব্যক্তি জলে শ্লেস্মা, পুরীষ ও মুত্র পরিত্যাগ 
রে, আমি যেন তাহাদ্দিগের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই। ইত্যাদি শপথ 
“করিয়া বলিলেন, যদি কল্য পাপাত্মা জয়রথ 'জীবিত থ।কিতে থাঞ্ষিতে দিধাক র 

'অন্তগত হন, তাহা'হইলে আমি সেই-স্থানেই ধপ্রজলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব । 

ধহাবীর অঞ্জন এইরূপ প্রতিজ্ঞ করিলে বাসুদেব গ্রাঞ্জন্ত শঙ্খনিনাদ 
'ক্ষরিতে লাগিলেন । এবং অজ্জুনও দেবদত্ত শঙ্খ বাদন করিলেন । 

চরগণ জয়দ্রথকে এই সংবাদ প্রদ্দান করিলে জগদ্রথ অত্যন্ত ভীত চকিত 

হইয়া ভূপালগণের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় মিবেদন কছ্ধিল। ফানব- 
গণের মধ্যে এই বলিয়া উল্লাসধবনি ' উঠিল যে, কল্য বৃর্ধ্য আন্ত গমন পর্য্যস্ত 
প্রোণ, 'হর্যযোধন, অশ্বখামা, কপ, কর্ণ, শল্য, বাছিনক ও - ছঃশীসন প্রস্তুতি 
ধীরগণ অরজ্রধকফে রঙ্গণ করিবেন। ক্ুর্ধ্য অন্ত গমন কাল 'পর্যন্ত ইহাঈ। 
'জয়াথকে রক্ষা করিবেন। তখন এক অঙ্ছুন কেন, মশ২খার্জুন ' আসিলৈও 
'সীহার কেশ স্পর্শও কম্গিতে পারিবে না। 'ক্ুতরাং' অর্জুন :অগ্মি প্রবেশ 
করিয়া দেইত্যাঠি খ্িতে' হইবে । আর অঙ্চুন দেহভ্যাগ-ক্দিলে পীওবগাঁণ 
অনায়াসেই পরাৰি্ভ ও সবংশে নিধন, প্রাপ্ত হইবে। 

: * (কেটাধ্লণ, 'এইগাঁপে শূজে হর ননিগাণ -ঘ। জাকাশকুুম না ফি 
ধন উতধ্ী বি হইব উন - 'টাবিদিংক ববযদির সহি বিপুজাগীযোজীটা 
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অয়দ্রখ রক্ষাক্গ: বাহ কিগ্দাশ পন্িকম্পিত হইতে লাগিল প্রাতঃকালেই জ অরহখ 
ভ্বোণ প্রত্ৃতি মহারখিগণের মধ্যে প্রবেশ করির! প্রাণ তষ্টে' কম্পিত হইতে 
লাগিল। ছূর্ষ্যোধন তাহাকে আশ্বাস, প্রদান করিয়া কহিতলম, আপনি, নব 

মহারথী) ভাহার উপয় দ্রোপ, কণ, কপ, শল্য, আমি ও হুঃশাসন প্রস্তুতি 
আপনান্স রক্ষার নিযুক্ত হইব। সমুদয় সৈন্ত দ্বারা! অন্ভুত. এক ' বৃহ -নির্সিত 

হইবে। ঘাগের অগম্য পথে সর্বশেষে জাথনি অবস্থান করিযেন? তাহা 
দেব, গন্ধব্ব ও রাক্ষস গ্রভৃতিরও অগথ্য স্থান। হৃুর্ধোন্ন এক বত্ত গমদ কেস, 

তাঙ্বার শত শত অন্ত-গমন সময় পথ্যত্তও অর্জুনেব তুথার গগন অযন্তভৰ? 

আপনি নিশ্চিন্ত হউন. ভাঁজ পৃথিবী পাব শুন্ত হইবে ! 

র্ধ্যোধনের উত্ত, প্রকার অনডবরের সহ্তি ভ্রোণ কর্তৃক অনু ব্য: রচিত. 
হইল। ব্যৃহমুখে ভ্বোপ, এবং সর্বশেষে কর্ণ, কপ, অন্থথাসা শল্য ও হ্ঃশামন 
জয়দ্রথকে' পরিবেষ্ট্ন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। * 

মহাত্মা বাসুদেব রজনী মধোই জাগরিত হইয়া পার্থের প্রতিজ্ঞা শরণ 
পূর্বক দ্ারুককে বলিলেন, অঞ্জুন, প্রিয়-পুত অভিমন্তা বিয়োগে ' কাতব হই! 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, কল্য জয়দ্রথকে সংহাব করিষে। বদি' ফ্রোপাতার্য্য 
তাহাকে রক্ষা করেন, তবে ধৈত্যদানবদর্পহারী ইন্তরও তাহাকে বিনাশ 
করিতে সমর্থ নহেন। কিন্ত ধনঞ্জয় যাহাতে হৃ্ধ্যান্তের পুর্বে জয়দ্রথকে' সংহার ' 
কবিতে পারে, আমি অবস্ঠই তাহার উপায় কম্িব। কিদীারা, কি মিত্র, 
কি জাতি) ফি বান্ধব, অর্জুন অপেক্ষা কেহই আমাব প্রিয়তৰ নহে । আমি' 
মুহূর্তমান্রও অর্জুন শৃন্ত-পৃ্থিবী অবলোকন কবিতে পারিব না। ফলত; অর্জন 
অবন্ঠই কল্য সংগ্রামে জয়লাভ করিবে । আমি স্বয়ং অঙ্ছুনের হিতার্থ অসংখ্য 
নাগা সমবেত' বীরকাণকে' কর্ণ হুধ্যোধনের সহিত পরাজিত ও সংহার করিব। 

জাদি তোমাক্গ সমক্গে পাঁওবগণধের হিতার্থ কুদ্ধ হইয়া সমস্ত কৌবব সৈষ্তকে 
চক্র দ্বারা প্রমর্থিত ও, নিপাতিভ করিব। কাল দেব, গন্ধর্ধ, পিশাচ, উরঙগ 

ও. রাক্ষস প্রত্ৃত্তি: সকলেই ঘেখিরে, আমি, সব্যসাচীর কিক্ষপ ছুহাৎ। বে 

ব্যক্তি অঙ্ুনের দ্বেষ-করে, সে আমার হেটা ) যে তাহার বশীভূত সে আদাগও 
'বন্ীনৃত,। কলতঃ অঞ্জুনকে তুমি আমার শরীরার্ধ বলিয়া: জাদিবে। রখ 
প্রস্তুত এবং তাহা! সমুদয় অস্ত্র শস্তে সজ্জিত রাখিরে। 
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কফ এদিকে অর্জুনকে প্রভূত উৎসাহ্সম্পয়- করিবার দিমিত তাহাক়্ নিকট 
উপস্থিত হইয়| ঘলিলেন, সথে! গাণ্ডপত শস্ত্র ্ বায়া জদগদ্রথকে বিনাশ 
করিবে । ঘদি ভাঙা! তোমার পা্নগ লা খাফে তবে তাহা শন কর। 

অঙ্জুন ফেলবেক্স বাক লঙল্গিল স্পর্শ হরির! একাস্মনে পূর্ব্বান্ত হইয়া 
উপধেশন পুর্বাক চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে দেখিলেন, তিনি 

ফেশছেক্স সুহিত শৃর্ভে উত্িত হইন্বাছেন। অন্তর জ্যোতিফ-মণ্ডল-সমাকীপ, 
সি্ধটাঙ্গঘসেবিত হিমালয়ের পধিত্র পার্দেশে মণিষান্ পর্বতে বাধুবেগে 
উপস্থিত হুইলেন। তেখা হইতে উত্তরদিকে শ্বেত পর্বত । কুঁবেক বিছার- 
প্রদেশস্থিত প্রফ্ু সরলিজ সম্পন্ন সরোবর শু পুণ্প ফল সমাকীর্ণ দ্রমগাজি 
বিয়াজিত, সিংহ, ব্যাপ্ত প্রভৃতি নানাবিধ মৃগগণে পরিপূর্ণ পবিভ্র জাশ্রম সম্পর, 
মনোহর ঘিহগ সমূহে পরিশোতিত, স্টিক সদৃশ অগাধ জলপূর্ণ দদী প্রেষ্ঠ 
গঙ্গা! ও কিন গীত ধ্বনিত, হেম বৌপ্যময় শৃঙ্গে হুশোতিত, ভুক্কমিত মন্ার 
ইক্ষে হুবাসিত, নানাবিধ ওধধিতে নঙ্দীপিঙ মলার পর্ধ্ধতের মনোরম প্রদেশ 
সমূহ দর্শন করির! সচি্ণ অঞ্জনরাশিসন্িত ফাল পর্বাতে গমন করিলেন। 
তথায় ভ্রদণ করিতে করিতে ব্রহ্ষতু্গ, বহুসংখ্যক নদী, জনপদ, স্থশ্ঙ্গ, শঙশুগ, 
শর্ধাতিধন, পবিত্র অশ্বশির স্থান, আধর্বাগণের গ্থান, ঘৃধদংশ পর্বত, অগ্গার! ও 

কিন্নরগণে সমাকীর্ণ মহামন্গর শৈল এবং মনোরম প্রল্রবণ, স্থবর্ণ ও নগর সমূহে 

ছুশোতিত চন্ররশ্শির তার প্রভাসম্পন্ন পৃথিবী ও বছ রত্বের জাকর অস্ভুতাকার 
নমুদ্র সকল হায় ঢৃষ্টিগোচক্স হইল। এইরূপে মহাবাহ ধনজয় ককের সহিত 
অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশে পর্যটন করত বিশ্মিত ছুইয়া গমন করিতে 

লাগিলেন। |] 

কিরৎকাদ পরে গ্রহ, নক্ষত্র, চত্রা, শষ্য ও অগ্রির ভা দীষ্রিমান এক 
পর্বত শীহাকস নয়নগোচয় হইল। তখদ তিদি নেই পর্বতের শিখরদেশে 
গমন পূর্বক দেখিলেন, মহাত্থ! ঘুবতখবজ তথায় উপশ্চর্ধ্যা় ব্যাপৃত হইয়া 
অধস্থান কগ্িতেছেন। তীহার তেজোগাশি লহত্র ছুধ্যের ভার দেদীপ্যমান 
হইতৈছে। তীহার ছত্তে জিশূল, নক্তঞ্ষে জটা, পরিধান অন্তিন ও বন্ধল; 
তিনি তূযারধঘলকার গু নহ্জ লোচনে দুশোতিত। তীহার জঙ্গে পার্ধতী 
ও গাশ্বর ভূতগশ আধস্থান করিতেছেন। তিনি কখন গীত, কখন বাস, কখ্ন 
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শব, কখন হাস্ত, কখন নৃত্য, কখন হম্তপদাদি আশ্কালন,. কখন 'আস্ফোঁটন, 

কখন বা চীৎকাক্ন করিতেছেন। তীহার গাত্র পবিত্র গর্ঠে হুধাসিত এবং 

দিবা খাবি ও ব্রদ্ষবাদিগণ তাহার ভ্তব করিতেছেন। 

ধর্ঘমাত্বা বাস্থদেব সেই *শবাসনধারাঁ ভূতনাথ ভবানীপতিকে অবলোকন 
করিয়া সনাতন ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ পুর্ব্বক পার্থের সহিত ক্ষিতিতলে মন্তকাবমমন 
করিলেন । 

যিনি সকল লোকের আদি; অজদ্মা, ঈশান, অব্যয়, মনের পরম কারণ, 
আকাশ ও বায়ু স্বরূপ, সমস্ত জ্যোতির আধার, পব প্রকৃতি, দেব, দানব, বক্ষ 

ও মানবগণেব সাধনীয় ; যোগেব মাধার, পরব্র্ধ, ব্রহ্মজ্দিগের আশ্রয়, 
চর1চবেব অষ্টা ও প্রতিহর্তা এবং ধীরতা! ও প্রচণ্ডতাব উদয় স্থান? কুষ্ধ অধাখ্ি 
পদলাভার্থী জ্ঞানিগণ ধাহাকে প্রাপ্ত হন এবং সংহারকালে ধাহাৰ ফোপের 

উদয় হয়; বান্থদেব মন, বুদ্ধি ও কর্পান্বারা তাহাফে বন্দনা করিলেন। 
অঞ্জুনও তাহাকে সকল ভূতেব আদি এৰং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কারণ 
জানিয়া ভূয়োভূয়ঃ অভিবাদন করিতে লাগিলেন । 

তখন দেবাদিদেব মহাদেব নর ও নারায়ণকে সমাগত দেখিয়া প্রপয্ননে 

সহাশ্তবদনে শ্বাগভ প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, হে নরোত্তম বীরদ্ধয়! তোমাদের 

ক্লেশ দূর হউক। যে কার্যের জন্ত আগমন করিয়াছ, আমি তাহা অবগত 
আছি + 

ইহা বলিয়া বন্ধ সম্মান পুরঃসর তিনি অঙ্জ্নকে শবশরাসন প্রদান 
করিলেন। তাহাবা বষ্টচিতে মহাদেবকে ' প্রণাম করিয়া! শিবিয়ে প্রত্যাগমন' 

করিলেন। 

এদিকে অঙ্জুন প্রাতঃকতা সমাপন, গে প্রাক্মণকে প্রপাধ "ও প্া্দিদ 
করত মাজল্যদ্রব্য দর্শন ও ম্পর্শন পুরঃসর সজ্জিত হইপ্না শ্বেতা সমন্থি 
কপিধ্বজ রথে আর্জোইণ পূর্াক বুদধার্থ বহির্গত হইলে শখ, পরব) ডের, 
তুৰী আদি বাস ঈকল ধোরররে বার্দিত হইল! 

ভ্রীকফ,'অর্ববন্না ধাবণ করিনা" অগ্রুসগ় হইলেন। তিনি'বলিলেন) সঙ! « 
মহাবীর'ছোণ এক তূর্ভে্থ ব্হ রচনা করিয়াছেন, হার 'পুর্বা্জ শকট'এবং 
পশ্টরতার্ পঞ্লের ভায়। পঞ্পেব মধাগ্থলে কুড়ী নামক ব্য নিশ্িত হান 

[৫৫ | 
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জয়দ্রথ অসংখ্য বীর রক্ষিত হইয়া! সেই ুচীব্যহের পার্বে অবস্থান করিবে। 
কর্ণ, তৃরিশ্রবা, অশ্বখামা, ছর্জজয় বৃষসেন, কূপ, শল্য এই ছয়জন সদরে অগ্রসর 
হইবে। তাহারা ধনু, বল, বীর্ধয ও ওরস প্রভাবে নিতাস্ত অসহনীয় । 

এ ছয়জনকে পরাজর না করিলে জয়দ্রথকে পাওয়! যাইবে না। তাহাদের 
মিলিত শক্তিকে পরাজয় কর! হ্থুসাধ্য নহে। অতএব তাহা বিশেষ করিয়া 
চিন্তা কর। 

অজ্জুন বলিলেন, হে মধুহুদন | তুমি ছূর্যোধনের যে ছয়জন ররীকে 
অধিকতর বলবান্ বলিয়৷ বোধ করিতেছ, আমার বোধ হয় তাহাদিগের বীরত্ব 
আমার বীরত্বের অর্ধ ভাগের তুল্যও নহে। হূর্যোধন এ যুদ্ধে ফ্রোপাচার্যের 
উপরই সংগ্রামের জয় পরাজয় নির্ভর করিয়াছে। এজন্ড আমি অগ্রে পাপাস্মা 

জয়দ্রখের রক্ষক মহা! ধনুর্ধার আচার্য ড্রোণকেই আক্রমণ করিব। তীহাকে 
পরাজিত কবিয়া তাহার সৈশ্যবৃহ ভেদ পূর্বক সিদ্কুরাজ জয়দ্রথের নিকট 
নিশ্চয়ই উপস্থিত হইব। আমার প্রতিজ্ঞা কখনই বার্থ হইবে না। আমি 
যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন গতির জানিও যে জয়দ্রথ বিন হইয়াছে। 

্রাহ্মণে সত্য, সাধুতে নম্রতা, যজে শ্রী ও নারায়ণে জর প্রতিনিয়তই বিরাজ- 
মান থাকে। 

ইতিমধ্যে মহাবীব জ্রোণাচার্ধ্য শঙ্খনিনাদ ও ম্বয়ং অঙ্থ সঞ্চালন পূর্ব্বক 

প্রবলবেগে ভ্রমণ করত ব্যৃহ রচনা! করিতে লাগিলেন । সৈম্ঠগণ যথাস্থানে 

সন্নিবিষ্ট হইলে অয়দ্রথকে কহিলেন, হে দিন্ধুবাজ! তুমি সৌমদততি, কর্ণ, 
অশ্বতামা, শল্য, বৃষসেন, কপ, এক লক্ষ অর্থ, ষড় অযুত রথ, চতুদ্দশ সহ 

মত্ত হন্তী, একবিংশতি সহস্র বর্দধারী পদাতি লইয়া! আমার ছয় ক্রোশ 

অন্তরে অবস্থান কর। তথায় পাগুবের কথ৷ দূরে থাকুক, ইন্জাদি দেবগণও 
তোষার আক্রমণ করিতে পারিবে ন|। তাহা শুনিয়! অয়ভ্রথ আশ্বস্ত হইয়া 
গান্ধার দেশীয় মহারথ ও বশ্ধান্ী পাশপাণি অস্বারোহিগণ সমভিব্যাহারে 

প্রোখ নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। চামরালন্কৃত, হথবর্ণ-বিভুষিত ছি-সহত্ত 
দি দেশীয় ছস্থ ? সপ্ত সহত্র অন্তবিধ অশ্ব তাহার সহিত গমন করিল। 

' সেই-বৃহের দৈর্ঘা, চতুর্বিংশতি ক্রোল। এবং পশ্চাদর্ধেন বিদ্বৃতি দশ 
ফ্রোশ। ভ্রোণ এ বৃযহের পশ্চাদর্ধন্থিত পক্সা্কতি বৃহ মধ্যে হুচী, নামে 
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আর এক ছূর্ভেন্ত গৃচ ব্যহ নিষ্দাণ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্শা সুচীমুখে 
অবস্থিত হইলেন। তীহার পশ্চাৎ ও জলসন্ধ্যা, তৎপশ্চাৎ রাজা 
দুর্য্যোধন ও কর্ণ অবস্থান ফবিতে লাগিল। শত সহত্র যুদ্ধ বিশারদ বীরপুরুষ 
শকটের অগ্রভাগ রক্ষায় নিযুক্ত হইল। মহারাজ জয়দ্রখ অসংখ্য সৈঠ্টের 
সহিত তাহাদের সকলের পশ্চাতে সেই শৃচী-ব্যুহের পার্থে অবস্থান করিতে 

লাগিলেন। এবং মহাতেজস্বী দ্রোণ শ্বেত বর্ম ও উৎকৃষ্ট উর্ফীঘ পরিধান 
পূর্বক শরাসন বিস্ষারণ করত ক্রুদ্ধ অস্তকের ন্তার শকট-ব্যুহের মুখে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন । 

মহাবীর অঙ্জুন বাস্থদেবে সহিত প্রলয়াস্তক রুদ্রের স্তায় ৪সম্তগণের 
ত্রাসোৎপাদন কবিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সত্বর দ্রো্চ 
নির্টিত শকট-ব্যহের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাব ধ্বজস্থ কপি অন্যান্ত 
জন্তগণের সহিত মুখ ব্যাদান পূর্বক ভীষণ শব্ধ করত কৌরব সৈল্তগণের 
ত্রাসোৎপাদন কবিতে লাগিল। 

অঞ্জুন উপস্থিত হুইলে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ পাঁচবাণে বাস্থদেষ এবং 

ব্রিসপ্ততিবাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তীহার ধবজ বিপাটিত করিলেন । 

সুতরাং ভীষণ রণ বাধিয়া গেল। অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া শত সহ বাণে ভ্রোণা- 
চার্য্যকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। এদিকে দ্রোপেব সহিত যুদ্ধে প্রায় 
মধ্যাহ্কাল উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ বলিলেন, আর দ্রোণেব সহিত যুদ্ধের 
প্রয়োজন নাই, জয়দ্রথের অভিমুখে শীঘ্র গমন কব। অঙ্জুন তাহা শুনিয়! 
সত্বব ড্রোণের সৈগ্ত-ব্যহ ভেদ করিয়! গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
অঞ্জুন হুচী-বযৃহ মুখে ক্কৃতবন্মার নিকট উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ বলিলেন, 
হে পার্থ! ক্কতবর্শীর প্রতি দয়া করিবার প্রয়োজন নাই। সম্বন্ধের অনুরোধ 

পরিত্যাগ করিয়া! স্বর উহ্হাকে সংহার কর। অর্জুন লঘুহস্তে ভীষণ শরক্ষেপে 
রণস্থল আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলিলেন। কৃতবর্শা! মৃর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল। 
সহজ সহমত সৈল্ত, অর্থ, গজ, রী মহাশবে রুধিল় বদন পূর্ব্বক, ভূপতিত 
হইতে লাগিল. অর্জুন অবসর বুঝিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
অজ্জুনের ত্রাসে সৈম্তগণ অর্থ, গঞ্জ, রখ প্রভৃতি লইয়া বেগে পলায়ন এবং 

ত্বরিত পলায়নের সংঘর্ষে পরম্পর আহত হ্ইয়াও প্রাণত্যাগ কগ্গিতে 
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লাগিল। তাহা দেখিয়া! ছূর্য্যোধন ক্ুদ্ধ হইয়া ত্রোণ|চাব্যের নিকট উপস্থিত 

হইয়া তাহাকে পাওব পক্ষের হিতাকাজ্জী বলিয়! তাত্র .ভৎসন|! করিতে 
লাগিল। বলিল, আপনার ন্তান্ন যোদ্ধাকে অতিক্রম করিতে পারে ব্রিজগতে 

এমন কে আছে? আপনি অর্জুনের প্রতি স্নেহ বশতঃ তাহাকে পথ প্রদান 
না করিলে আজ সহ সহআ্র রথ, রথী, গর, অশ্ব ও সৈন্ত বিনষ্ট হইত 

না। সে ্চী-ব্যহের নিকট উপস্থিত হইয়াছে । তাহাকে তথায় বাধ! দিতে 

পারে এমন বীর আপনি ভিন্ন কে আছে? আপনার উপর নির্ভর করিয়! 

আমার সর্বনাশ হইল! 

এত যত্ব করিক়াও সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা] করিতে পারিলাম না । আমার 

আশা ভরসা সকলই হৃুর্য্যোদয়ে কুজ্মাটিকার ন্তায় অন্তহিত হুইল | আমর! 

আপনার একান্ত ভক্ত; তথাচ আপনি আমাদের হিতাভিলাষ করেন না। 

প্রভাত, আমাদের অপকারে প্রবৃত্ত পাওবগণের নিরস্তর প্রীতি সম্পাদন 

করেন। আপনি আমাদের আশ্রয়ে জীবিক! নির্বাহ করিয়া আমাদিগেরই 
অপকারে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। আপনি যে মধুলিপ্ত ক্ষুর সতৃশ তাহা! এতকাল 
অবগত ছিলাম না। যদি আপনি অর্জুন নিগ্রহে শ্বীক্কত না হইতেন, তাহা 
হইলে আমি গৃহ গমনোন্ুখ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে কখনও নিবাবণ করিতাম না 
আমি বৃদ্ধি প্রভাবে আপনার অস্্রবলে গরিত্রাণেচ্ছ! করিয়। মোহ ৰশতঃ 
সিজ্ুবাজকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক তাহাকে মৃত্যু-সুখে নিক্ষেপ কবিয়াছি। 

বরং মনুষ্য ক্তাস্ত কবলে পড়িয়াও মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়; কিন্ত 

জয়দ্রথ অঞ্জুনের বম্মুখবর্তী হইলে কদাচ পরিত্রাণ পাইবে না। 
ফ্রোপাচার্ধ্য বলিলেন, হে খহারাজ ! তুমি আমার আত্মজ অশ্বখাষার 

তুল্য। আমি তোমার বাক্যে দোষারোপ করি ন!। কৃষ্ণ, সারথী শ্রেষ্ঠ । 
তাহার সকল অশ্ব অতিশন্ব বেগগামী এবং মহাবীর অঙ্জুন অত্যক্পমাত্র পথ 
প্রাপ্ত হই শীত্র গমন করিতে বমর্থ হ়্। তুমি কি নিরীক্ষণ করিতেছ না যে, 
অর্জুন ' নিক্ষিপ্ত শর নিকর তাহার রখের এক ক্রোশ পম্চাতে নিপতিত 
হইতেছে? হে মহারাজ! আমি এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইপ্াছি; সুতরাং 
নী গমনে সমর্থ নহি । বিশেষতঃ পাওডযদিখের সেনাগণ আমাদের সেনামুখে 
স্ফুখিত হইয়াছে । দ্বার আমিও ধনুর্ঘারীদিগের সমক্ষে যুবিষ্টিরকে গ্রহণ 
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কল্সিব বলিস! প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি। এক্ষণে যুধিষ্টিরও অর্জুন কর্তুক পরিতাক্ত 
হইয়া এ অগ্রে অবস্থান করিতেছে । অতএব এ সময আমি ব্াহ্সুখ পরিত্যাগ 
করিরা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব না। মহারান্গ ! তুমি অর্জুনের তকে ভীত 
হইও না। আমি ত্]েমায় অদ্ভুত ফবচ দিতেছি, তাহ! নন্ুদ্যান্ত্রে ভিন্ন হইবে 
না! কি ক্ষ, কি অঞ্জন কেহই এ কবচে অন্রক্ষেপ করিয়া কতকার্ধ্য-হইতে 
পারিবেন ন!। তুমি এই কবচ পরিধান করি! নির্ভয়ে স্তাছাদের সহিত বুদ্ধ কর। 

হুর্ঠোধন করচ পরিধান করিয়া জোণাচার্ধ্য .কর্তৃক যুধিপ্তিরকে ধরিবার 
লোভ প্রনুন্ধ হইয়া বথান্থানে গমন করিল। অঞ্জুন অসীম তেজে যুদ্ধ করিতে, 

" করিতে বহুদূর গমন করিলে অশ্থগপ বাণ-বিদ্ধ হইন্না অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও 

ভৃষার্ত হইলে কৃষ্* বলিলেন, সথে! অশ্বগণ জল পানের নিমিত্ত উৎসুক 

হইয়াছে; ইহাদের জল পান নিতান্ত আরম্তক; অবগাছনের আনম্তকতা 
নাই। কিন্তু রণঙ্গেত্রে কোথাও একটা .কৃপও দেখিতেছি না, ইহারা জল 
পান করিবে কোথায়? তাহা শুনিয়া অঙ্জ্ন-ঘলিলেন, জলাশর আছে। ইহ! 
বলির! অশ্গণের শ্রমাপনোদন জন্ত অর্জুন রথ হইতে অবতরণ করিলে তাহ্যকে 
সহজে পরাজয় 'করিবার-মাদসে চারিদিক হইতে 'অসংখ্য যো্ধ! তাহার প্রতি 
বাণ নিক্ষেপে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়! ফেলিল। তাহাদের রথ সমূহ সাগছের 
সায় দৃষ্ট হুইল। 'শরনিকর তাহার তর, ধ্বজ জাবর্চ, হস্তী নক্র, পদ্ঘাতি 

মস্ত, উদ্ধীষ কমঠ, ছত্র ও পতাকা! সমুহ ফেনের সভায় পোত! পাইতে লাগিরা ! 
তাহ! দেখিয়া! অর্জুন অবলীলাক্রদে তাহ নিক্গাকৃত 'করিলে 'যোক্্বর্গ ভয়ে 

_খলায়ন করিল; তাহাদের অধিক সংখ্যকই মুত্যমুখে পতিত হইল। 
অনন্তর তিনি অন্তর ঘারা অবণী বিদারণ 'পূর্বাক ক্দগকাল মধ্যে হৎস, 

কারগুব, চক্রবাক্ সুশোভিত, মত্ভ্তকৃত্্দ স্গাক্ীীর্গ) খবিগপ 'সেবিত নির্গাল 
সলিল অগ্পর বিকসিত কমলদালোপচশাভিত স্ববিতীর্৭ সংমারয় গ্রস্ত 'বারিতেন। 
দেবধি নারদ .€সই তথ্গ-রিনিম্মিত সয্লোবর দর্শনার্থ তথায় 'সমাগত হইলেন । 
তগ্রন বিশ্বকর্থা সমূশ অভভুতকর্গাঁ গর্জন, তথায় শরবংপ, শরম ও পরাজ্ছাদন 
মম্পয় অন্ভুত শরগৃহ দিশ্কাণ করিলেন। বহাত্ব। রাফ পার্খের এই জাশ্চর্্য 

কার্য সৃনার্শনে চত্মন্কৃতহইয়! ছাত্ত করত স্টাহারে ভূয়োভুছঃ সাধুবাদ আদান 
কন্সিতে লাগিলেন. 
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তদনস্তর অশ্ব-বিভা-নিপুণ মহান! মধুসূদন সৈল্তগণ সমক্ষে অর্জুন নির্মিত 

সেই শরগৃহে অশ্বগণকে আনয়ন পূর্বক তাহাদের শ্রমগ্নানি ও কল্প নিবারণ 
করিলেন। ম্বহন্তে তাহাদের শল্যোদ্ধার ও গাত্র পরিমার্জন পূর্বক তাহা- 

দিগকে জল পান করাইলেন। অশ্বগণের জল পান, ন্বান, ভক্ষণ ও শ্রমনাশ 

হইলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে উত্তম রথে সংযোজিত করিয়৷ অজ্জুন সহিত পুনবায় 
রথারোহণ কবত গমন কবিতে লাগিলেন। 

আবার ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল! অঞ্জুন অমিত তেজে কৌরব সৈন্ঠ 
মধিত কবিয়া চলিগেন। দেখিতে দেখিতে অপরাহ কাল সমুপস্থিত হ্ইল। 

কৃষ্ণ অঙ্জুনকে ত্বরান্বিত হুইয়া যুদ্ধ কবিতে বলিলেন। 
অঙ্জুন কৃষ্ণের আদেশের সহিত যেন বিপুল শক্তি লাভ করিয়া চতুণ্ড4 

বলে বলীয়ান্ হইয়। উঠিলেন ! এবং সমুদ্বায় বাধ! অতিক্রম পুর্ব জয়দ্রথের নিকটে 
উপস্থিত হইয়া অশ্বখামাকে পঞ্চাশৎ, ক্কপাচার্ধ্যকে নর) শল্যকে ষোড়শ, কর্ণকে 

দ্বাত্রিংশৎ ও সিদ্ধুবাজ জয়দ্রথকে চতুঃষইি শরে বিদ্ধ করিয়৷ সিংহনাদ করিতে 

লাগিলেন ! 

কৃষ্ণ বলিলেন, ধনজয় ! মহাবল পরাক্রান্ত ছয়জন মহারথ জয়দ্রথকে 
মধ্যস্থলে রাখিয়া অবস্থান করিতেছে। তুমি ছয়জনকে পরাভূত না করিলে 
জয়দ্রথকে বধ করিতে পাবিবে না । এ দিকে হৃুর্ধ্যও অতি সত্বর অন্তাচল শিখরে 

আরোহণ করিতেছেন । আমি হুরধযকে আবৃত করিবার জন্য জ্যোগঙ্ষান্তা 

প্রকাশ করিব। তাহার প্রভাবে হছ্রাত্মা সিন্কুরাজ দিবাকরকে অন্তগত 
দেখিয়া আপনার জীবন লাভ এবং তোমার বধ সাধন হুইল মনে করিয়া 

হর্য ভরে গুপ্তস্থান হইতে আত্মপ্রকাশ করিবে । যেই সুযোগে তৃমি তাহাকে 
অনান্বাসে বধ করিতে পান্সিবে। কিন্তু ভ্রমবশতঃ তৎকালে দিবাকর অন্তগত 
হইলেন মনে করিয়া! তুমি কদাচ সৈদ্ধব সংহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিও ন|। 

অনত্যর় মহাত্মা কষ যোগদার়! প্রভাবে জন্ধকার স্্টি করিলেন ) দিবাকর 
অন্ত হইলেন! তাহা দেখিয়া কৌরব পক্ষীয় স্বীক্গগণ অর্জুনের জীবন নাশ 
আসন্ন মনে করিনা অত্যন্ত উৎফুল্ল হ₹ইল। কৌরব সৈল্তগণের আনন্দের 
পরিসীম! রহিল না। জয়দ্রখ আনলে উৎফুল্ল হইয়া মস্তক উত্তোলন পূর্বক 
অগ্রবর্তী হই! নভোমগুলে দিবাকর অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহা দ্বেখিয়। 
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ক্ক$ বলিলেন, সথে! অয়ন নিঃশঙ্কচিত্তে দিবাকর অন্বেষণ করিতেছে! 
এই উপযুক্ত সমর! অচিরে উহাকে সংহাব কর। কিন্তু দেখিও উহান্গ 

মন্তক ভূমিতে পতিত না হয়। উহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্র, এই কুরুক্ষেত্রের 
বহির্ভাগে সমস্তপঞ্চক লাষক তীর্থে কঠোর তপন্তায় নিমগ্র আছেন। তিনি 
এক্ষণে সন্ধ্যোপাসন! করিতেছেন, উহার কর্তিত মস্তক অলঙক্ষিতে তীহার 
ক্রোড়দেশে স্থাপন কর। 

কেশবের বাক্য শেব হইতে না হইতেই অঙ্জুন প্রঙ্লিত হুতাশন সদৃশ 
দিব্য মন্ত্রপৃত শর নিক্ষেপ করিয়! জয়দ্রথের মন্তক ছিন্ন ও তাহ ভূপতিত 
হইতে না হইতেই শর দ্বার! তাহাকে উর্ধে উত্তোলন ও বহন "পূর্বক 
বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়দেশে তীহার অজ্ঞাতে স্থাপন করিলেন। বৃদ্ধক্ষপ্র সন্ধ্যোপা- 

সনা সমাপন করিয়া উঠিবামাত্রই জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক তাহার ক্রোড় হইতে 
যেমন ভূপতিত হুইল, অমনই তাহারও মস্তক হ্বন্কচ্যুত হুইয়! ভূপতিত ও শতধা 

বিদীর্ণ হইল! 
কেশব বলিলেন, সথে! জযদ্রথ জন্ম গ্রহণ করিলে দৈববাণী হয় যে, 

এই পুত্র অসীম তেঞ্জ ও প্রতিপত্তিশালী হইবে। কিন্ত কোন প্রবল বশস্বী 
শক্র কর্তৃক ইহার মস্তক ছিন্ন হইবে। তাহা শুনির! জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষতর 
অডিশাপ প্রদান করিয়! বলিলেন, যে আমাব পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া 

ভূপাতিত করিবে, তাহারও মস্তক স্বন্ধচ্যুত হইয়া! তৎক্ষণাৎ তৃপতিত হুইবে। 
ইহা বলিয়াই তিনি তগন্তার্থ সমস্তপঞ্চক তীর্ঘে আগমন করিয়া কঠোর তপনার 
নিমশ্ হন। এইজগ্ত উহার মন্তক তোমায় ভূপাতিত করিতে নিবারণ করিলাম । 

তোমার এ অন্ভুত শক্তি বলে পিতাপুক্র উভয়েই নিহত হুইল! 
এদিকে জরত্রথের মস্তক ছিন্ন হইবামাত্র কেশব মারা সংহার করিলে 

আবার সকলেই হৃর্য্য দর্শনে অতিমাত্র বিশ্মিত হুইল ! 

কৃষ্ণাজ্জুন জয়োল্লাসে সমরক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে করিতেই 
কুর্্য অন্তাটলে গমন কিরে । কৌরবগণ কুষণার্ছনের অভাবনীয় অত্যন্কুত 
কৃতিত্ব অবলোকন করিয়া বিষাদ-সাগয্ে নিমগ্ন হুইল! , 

শ্রী যুধি্টিরের নিকট উপস্থিত হইয্বা আনন্দ-সংবাদ. প্রদান করিলে . 
তিনি রখ হইতে অবস্তরণ পুরঃসর রৃষ্কার্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 
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হে মধুহ্দন | তুমি ভ্রিলোক'গুয়) তৃমি সহায় খাকিলে' জিলোক মধ্যে 
কোন কার্মাই হফষর মছে। ছে গোধিদ! পূর্ধবঞাজে: পাকশাসগ যেষন তোমার 

প্রসাদ্দে দানবগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তজ্ুগ আময়াও তোঙার প্রসাদেই 
অরাতিগণকে পরাজিত করিতেছি। ছে বাঞ্েপ্1' তুনি' যাছাদের প্রতি 
পরিতুষ্ট থাক, তাহাদ্দিগের' পে পৃথিবী: জয় অতি তুচ্ছ! ব্রিলোক 
বিঅয়ও তাহাদের হুফর হয় না। হে জনার্দীন! তুষি জিশেশর ১. তৃখি 

বাহাদের নাথ, তাহংদের পাঁপেক্স ফেশষান্রও থাফে না। তোমার প্রসাদেই 
জুকসয়াজ বণক্ষেত্রে দাবানল দলন পূর্ব ভ্রিলোক মধ্যে জয়লাভ করিয়া স্র- 
গথেক্স উশ্বয় ছইয়াছেন। তোমার অনুগ্রছেই দেবগণ' অমরত্ব" লাভ করিয়া 
অক্ষম স্বর্গ ভোগ করিতেছেন। তোমার ' প্রসাদেই এই টরাচর পৃথিবীস্থ্ 
সমুদয় লোক স্ব ম্ব ধর্দ অবলোকন পূর্বক নিতা জপ ছোমাদির অনুষ্ঠানে 
তৎগন্ধ রহিয়াছে। পুর্ববকালে সমস্ত জগৎ একার্ণবদক়্' হইয়া গাঢ় অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন ছিল; কেবল তোমার কৃপাতেই পুনরায় ব্যক্ত হুইয়াছে। তুমি 
সর্বলোকের শ্রষ্টা, পরমাত্মা, অবায় পুরাণপুরুষ, দেবজ্দেব, সনাতন, পরাৎপর 

ও পরম পুরুষ; তোমার: আদি নাই, অস্তও নাই। তুমি একবার যাহাদের 
নয়নে নিগতিত হও, তাহাবা কখনই মৃগ্ধ হয় না। তুমি ভজগণকে আপদ 
হুইডে উদ্ধার করিয়া থাক। যেব্যন্তি তোমার 'শরণাপর 'হয়। সে পরমৈশ্ব্যয 
লাভ করে। হে পরমাত্মদ্! তুমি চারি বেদে গীত' হই! থাক। আমি 
তোমাকে প্রাপ্ত হুইয়৷ বারপয় নাই এশ্বর্ধ্য ভোগ কম্মিতেছি।' হে নক্বেশ্বর ! 
তুমি পরমেশ্বর, তির্যগ্গণেক্ন ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেষও ঈশ্ধ ; তোমায় নমস্কার ॥ 

হে মাধব! হে'সর্ধ্বাত্মন! হে পৃঙ্থুলোচন | তুমি সমন্ত ফোকের' আদি কারণ। 
বিনি ধনঞ্জয়ের সথা ও সর্বদা! তাহার হিচ্ষসাখনে রত ' আছেন) তিনিও 
তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া! অপার সুখ লাভ. করিয়া খাফেন।. 

ক্ক্ কহিলেন, হে মহারাজ! আপনাকস ক্রোধাখি' প্রভাবেই' পাপাত্বা 
সিদ্রট্জ ও বিপুল কোনসয সৈল্ত দগ্ধ হইয়াছে! খ্লালীখনার কোপেই কৌরবগণ 
নিহড় হইয়াছে, হইতেছে'ও হইবে। হে বীর |. ছরাা! হর্যোধন আপনাকে. . 
কোপান্বিত করিম্নাই হন্ধ' বান্ধবগণ সহব্ভিবাঁহারে খমযাছগদে প্রাপ- ত্যাগ 
করিবে। পুর্বে দেবভাাও বাহাতক" পরাভক করিলে সমর্থ হন-নাই, আজি, 

(চে শনি 
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সেই কুরুশিতাম ভীখ্থ, আপনার কোপ প্রভাবেই শর- র-শধ্যায ০৫ 
করিয়াছেন । 

ইত্যাদি হলিয়। আনন্দিত হইয়! কৃষ্ণ, ভীম ও সাত্যকি প্রতৃতির সহিত 
সকলে শিবিরে গমন করিলেন। 

এদিকে ' ছূর্য্যোধন যুদ্ধে কিছু করিতে নাপানিগ্া দ্রোপাচার্যের নিট: ' 
উপস্থিত হুইয়া ক্রোধতরে বলিতে লাগিল, হে মহাত্মন্! ধনঞ্জয় আপনাগ্ন 

শিষ্কু, নিতান্ত হূর্ধর্য, সাত অক্ষৌহিণী দেনা সংহ্র্ভা, মহাবীর জরগ্রথকে' 

নিহত করিয়াছে। হে আচার্য ! আমি এক্ষণে কিরূপে আমাদিগের বিজয়াতি- 
লাধী, উপকার-নিপ্নত, বমসানে প্রস্থিত সুহ্াগণের খণ হইতে মুক্ত হইব? 
থে সকল ভূপাল আমাকে র্লাজ্য প্রদান কন্িতে অভিলাধী হুইয়াছিলেন, এক্ষণে 
তাহাবা সমস্ত এশ্ব্ধ্য পরিত্যাগ পুর্ধ্বক *ধরাতলে চিরনিদ্রায় নিক্রিত! আমি 
অতি কাপুরুষ! এইরূপে মিত্রগণকে মৃত্যুমুখে মিপাতিত করিতেছি । এক্ষণে 
সহ অস্থমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও আমার এই পাপ ক্ষয় হইবে না। 
আপনি অর্জুনকে উপেক্ষা করাতে আমাদিগের বিজয়াভিলাধী বীরগণ বিনষ্ট 

হইতেছে। হে আচার্য! আপনি সংগ্রামে আমাদিগের মৃত্যু বিধান করিযবা 

দিয়াছেন। এক্ষণে কেবল কর্ণকে আমাদের জয়ার্থী বলিরা_ বোধ হইতেছে ! 

হে ব্রহ্ষণ | মদ্াবুদ্ধি ব্যক্তি যেমন যথার্থ বন্ধু অবগত না হইয়া তাহা 'বলে 
জয়াভিলাষ করত স্বয়ং অবসর হয়; আমার ভ্ুহদগণও আমার নিমিত্ত তদ্রুপ 

হইতেছেন। আমি অতি মূ, পাপাশয়, কুটিলহৃদয় ও ধনলোভী [ আমার 
নিমিত্তই মহাবীর সিদ্ধুরাজ, ভুরিশ্রবা, অভীবাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতিগণ 
অর্জুনের সহিত সংগ্রাম করিয়! বিনষ্ট হুইয়াছেন। অতএব আজ আমি 
সেই সকল মহাত্মার অন্থগমন ফরিব। যখন তীহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, 
তখন আমার আর প্রাণ ধারণের প্রয়োজন নাই। হে পাগুবগণের আচার্ধ্য ! 
আমার অনুমতি দান করুন । 

খটোৎকচ বছ.। 
' এইরূপ বহি হু্ষ্যোধন অত্া্ত- নোদমপরারণ হইলে দ্োপাচার্য তাহাকে - 

সাস্তবন! প্রদান পুর্ববক বিপুল উদ্ভমে শাস্তব বল কয় জন প্রন্তর্ত হইলেন । প্রাতঃ4 
[ ৫৬] 
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কালে জাবাব বুদ্ধ কোলাহলের তৈরবনাদ শ্রুত হইল। উত্তয় পক্ষে আবার বিপুল 
বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ হুইল। “হর্যোধন প্রাণ পরিত্যাগ সংকল্প করি! বুক্ধে 
নিরত হুইল। যুধিষ্ঠির অতুল পরাক্রমে ফ্রোপাচার্যের সম্থুখীন হইলে কষ 
কহিলেন, হে মহাবাহো!! আপনি আচার্ধযকে পরিত্যাগ পূর্বক হূর্য্যোধনের 
সহিত যুদ্ধ করুন। আচার্য আপনাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টার সতত বদ্বশীল। 

ইহাকে বধ করিবার জন্ত যিনি উৎপন্ন হুইয়াছেন। তিনি সে কার্য সাধন 
করিবেন। নরপতির! ভৃপাল ভিন্ন অন্ত কাহারই সহিত যুদ্ধাভিলাষ কবেন না। 

শ্রী এইরূপ বলিলে, তাহাই হইল। পাগুবগণ ভীষণ বেগে যুদ্ধ আরম্ত 
করিলেন। ভীমপুত্র ঘটোৎকচ শ্রীকঞ্চ কর্তৃক নিয়োজিত হুইয়! কর্পের সহিত 

অমানুষিক যুদ্ধ আবন্ত করিলে কৌরবগণের অসংখ্য সৈন্ত নিহত হইতে লাগিল। 
কৌরব পক্ষীয় অশ্বখাম! আদি কেহই তাহার বেগ প্রশমিত করিতে পারিতেছে 
ন! দেখিয়া কর্ণ অতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাসবদত শক্তি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে 

ঘটোৎকচ ধরাশায়ী হইল। 
ঘটোৎকচ নিপাতিত হইলে কৌরব পক্ষের সৈল্পগণ মধ্যে মহা! আনন্দ- 

কোলাহল উতিত হুইল। তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শোকার্ হইলে 
শীকফ হষ্ট হুইয়া বলিপেন, রাজন! আমার নিয়োগ ক্রমেই মহা! যোদ্ধা 
ঘটোৎকট ডীবণ যুদ্ধে কর্ণাদিকে বাতিবাস্ত করিয়! তুলিয়াছিল। কোন অন্ত্রই 
খটোৎকচকে ভীত করিতে পাবে নাই। তাহার বিপুল পরাক্রমে কৌরবগণের 
মহা মহা রীও বিপন্ন হইয়া পড়িরাছিল। কর্ণ বীরগণকে বিপর ও বালকের 

সহিত যুদ্ধে আপনাদিগকে একরূপ অক্ষম বিবেচনা করিয়া লোকে হাসিবে, 
ইহা মনে করির! আত্ম-বিশ্বাত হুইরা অরুন বিনাশের জন্ত বাসব্ছ যে ভীষণ 
শক্তি সঞ্চর় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই নিক্ষেপ করিয়া! ঘটোৎকচকে হত্যা 
করিয়াছে! 

মহাবীর কর্ণ আজি ঘটোৎকচের উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিয়া 

আমাদের অড়িশর" গ্রীতিকর কার্ধ্য করিয়াছে হে ধনগ্তয়! তুমি এক্ষণে 
কর্ণকে' সমর ভূমিতে নিপাতিত বলিয়া বোধ কর। কাবণ, এই পৃথিবী মধ্যে 
এমন কোন বীরপুরুষ নাই যে, কার্তিকের সদৃশ শক্তিধারী হৃতপুত্রের অভি- 
মুখে অবস্থান করিতে পারে। কিন্তু আমাদের 'ভাগ্যক্রমে কর্ণের কবচ ও 
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কুণডল অপহৃত হইয়াছে; এবং অন্ত উহার শক্তিও ঘটোৎকচেন্স উপর নিক্ষিপ্ত 
হওয়ায় তাহাও অপস্ত হুইল! সৃতপুত্রেক্ন কবচ ও কুগুল থাকিলে, ওঁ বীর 
একাকীই ভুরগণের সহিত ব্রিলোক জর করিতে সমর্থ হইত। দেবযাজ, 
কুবের, বরুণ ও বম প্রতৃতি কেহই কর্ণ সমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইঙেন 
না। তুমি গাণ্ডীব এবং আমি সুদর্শনচক্র উদ্ভত করিয়াও উহাকে পর্নাহিত 
করিতে সমর্থ হইতাম 'না। কিন্ত দেবরাজ তোমার হিতার্থ কর্ণকে কবচ ও 

কুগুল বিহীন কনিয়াছেন। মহাবীর রাধে পূর্বে কবচ ও কুগুলছয় ছেদন 

করিরা পুরন্দরকে প্রদান করাতে বৈকর্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছে ।* হে 
মহারাজ! ইহা! আমাদের পরম ভাগা যে অর্জুন কর্ণের শক্তি অস্ত্র হইতে রঙ্গা 
পাইল। আমি অঞ্জুনকে এ শক্তি হইতে রক্ষা করিবার অন্ত অত্যন্ত চিন্তিত 
ও বিনিদ্র ছিলাম। আজ আমার সে হূর্ভীবনা অন্তহিত হটল! 

মহারাজ যুধিষ্টিরকে শোকার্ভ দেখিয়া মহধি বেদব্যাস তথায় আবিভূ্ত 
হইয়! তাহাকে সাত্বনা দান পূর্বক কহিলেন, হে মহারাজ! সৌভাগ্যক্রদে 
অঙ্জুন কর্ণের বাসবাত্ত শক্তি হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অর্জুনের অস্ত্রে কর্ণের 
অস্ত্র সমুদয় ছিন্ন হইলে, নিশ্চয়ই কর্ণ তাহুর বাসবদত শক্তি নিক্ষেপ করিত। 
অর্জুন বধের জন্ত কর্ণ এপধ্যস্ত সেই শক্তি রক্ষা কবিয়া আসিতেছিল। 
বাহাহউক, ভাগ্যক্রমে কর্ণ তাহা না করিয়া! তাহ! দ্বারা ঘটোৎকচকে বিনাশ 
করিয়াছে । হে ভরতবংশাবতংস! দৈবই তোমাৰ মঙ্গলের দ্িমিত্ত রাক্ষসকে 

নিহত করিয়াছে। অতএব ক্রোধ ও শোক সম্বরণ কর। জীব মাত্রেরই 
বৃত্যু জাছে। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণ ও মহাত্মা হৃপতিগণ সমভিব্যাহারে 
কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজি হইতে পঞ্চম দিবসে বন্ুদ্ধর! 
তোমার হস্তগত হুইবে। তুমি নিরন্তর ধর্খান্ুঠানে তৎপর হও। পরম 

গ্রীতমমে অনৃশংসতা, তপ, দান, ক্ষমা ও সত্যেন অনুষ্ঠান কর। বে স্থানে 
ধর্ম, সেই স্থানে জয়। ৰ 

ইছা বলিয়াই তিনি 'অন্তহিত ছুইলেন। ৃ 
. ধর্শারাজ যুবিটির মহর্ধি ব্যাসদেবের' কথায় সাস্বনা লাগ করিরা ধটছা়কে 
কহিলেন, হে ভ্রপদতনয় ! তুমি জগ বিনাশের নিদিত্ত শর, কবচ, খক়া ও 
ধছুর্ধারণ পূর্বক ছুতাশন হইন্ডে উৎপন্ন হইগ্াছ। ইষ্টচিতে সময়ে ধাখমান 
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ও এবং তাহাকে বিনাশ পুর্ববক তোমাৰ -কর্তবা সমাপন কর। তোমাব 
সাহাব্যার্থ জনমেজর়, শিখণ্ী, হশোধর, দৌমুখি, নকুল, সহদেব, পুত্র ও 
জ্্াতগণ পরিবেতিত ভ্রুপদ ও বিরাট, মহাবল সাত্যকি ও অব্চুন, খভঞ্ক, 
কেক এবং দ্রৌপদী তনয়গণ গমন করুন। তুমি রখিগণ, হস্তী, অন্ ও পদ্দাতি- 

'পাঁণ পরিরৃত হইয়া! ভ্রোপকে নিপাতিত কর। 

ভাহা গুনিয়। যোদ্ধগণ বিপুল বিক্রমে ধাবিত হইলেন। র্লাত্রিকালেই 
অন্ধকারে আবার ঘোর রণ বাধিয়! গেল। কিন্তু স্মস্ত দিন যুদ্ধ করিয়! 

পরিশ্রাত্ত হুইয়া রথী, সারধথী, মহারথ ও সৈম্ভগণ নিদ্রাতুর হুইয়া পড়িল। 
নিদ্রিত যোদ্ধ,গণকেও বিপক্ষগণ অনায়াসে হত্যা কবিতে লাগিল। তাহা! দেখিয়া 
অজ্জুন উচ্ৈঃস্বরে যোদ্ধবর্গকে কহিলেন, আপনারা! অনায়াসে নিদ্রা যান। চত্্রমা 
উদ্দিত হইলে আপনারা নিদ্রোখিত হইয়া আবার শ্বর্গ কামনায় পবম্পর যুদ্ধ 
করিবেন। তাহা শুনিয়া! কৌরব সৈল্তগণও অর্জুনের প্রশংসা! করিতে করিতে 

নিদ্রালন্তে স্থির হইল। উভয় পক্ষের সৈম্তগণই কেহ কেহ অশ্থে, কেহ কেছ 

গজে, কেহ কেহ রথে, কেহ কেহ ধরাপৃষ্ঠে শয়ন করিয়| অত্যল্লকাল মধ্যেই 
গভীর নিদ্রায় নিত্রিত হুইল। মাতঙ্গগণও ধরাপৃষ্ঠে শয়ন করিয়! নিদ্রা গেল। 
পরস্পরের শবে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ফুগুলধারী তরুণ বয়স্ক ক্ষত্রির়গণ গজ কুত্তের 

উপর শয়ন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তাহার! কামিনীগণের কুচকলস 
আলিলন পূর্ব শারিত রহিয়াছে । 

অনন্তর নয়ন প্রীতি-বর্ধক কামিনীর গণুদেশের ভার পাও্বর্ণ কুমুদনায়ক 
চন্ জন! মাহেস্ত্রী দিক অলঙ্কত করিলেন। তিনি উদয় পর্বতের সিংহের ভ্তার 
পুর্ববদিক রূপ দরী হইতে বিনিঃস্থৃত হই! তিমিররপ হস্তীমুখ বিনাশ করত 
সমুদিত হইতে লাগিলেন। তখন নেই হুরবুষ-সমপ্রভ, কনদর্প-চাপ সদৃশ, 
নববধূর হান্তের ভায় মনোহর কুমুমবান্ধব প্রথমতঃ আলগোকমাত্র প্রদর্শন করির! 
ক্রমে ক্রমে সুবর্ণ বর্ণ রশ্মিজাল প্রকাশ করিতে লাগিলেন । . 

এইরূপে ,চজ্মা সমুদিত হইলে সৈম্তগণ . দুর্ধ্যাংও সন্ভিন পক্মরনের ভ্তায় 
 প্রবুড়, হইতে জাগিল ও চলর. দর্শনে মহাসেখেরের .ক্কার, উ..হইয়া 
উঠিল ) এবং লোক বিনায়ের, নিমিত্ত পরযূগতি লাতাখী, বীরারকে়গণ. এনা 
সুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।.. তখন স্বাজির তৃতীর প্রহর. উত্তীর্ণ "টরছে। 

বি ও আসি ই বি বিটি অতি উর স৮ ০6 তচ চে হি হট উঃ বত হা উস আর হত ই ইউ অভ হি অভি চি চে হই হা ইউর দি স্যার ই উট উর ওটি হইছে ব্যাপ্ত এ 
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এদিকে রাজ! হূর্য্যোধন .ভুদ্ধ হইয়! আচাধ্য হআাঃণর, নিকট 'সঙুপস্থিত 
হইয়া বলিতে লাগিল, হে আঁচার্ধা ! হীনষনা শ্রদাপনোদন: প্রতৃত, অরাধ্িগণকে 
ক্ষম! কর! লন্ধলক্ষ্য বীরপুরুষগণের কর্তব্য. নহে ।.. আমর! 'জাপনার -প্রিক্ুকাধ্য 

অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পাগুবগণকে ক্ষমা -করিয়াছিলাম ) তাহার! সই 
অবসরে সমুদয় সমর-শ্রদ অপনোদন করিয়াছে । বাহাহউক; জাপনি ত্বাহাছিগকে 

রক্ষা কবিতেছেন বলিয়াই বারম্বার তাহাদের অভ্যুদয় লাজ ছুইত্বেছে ট এবং 
আমর! ক্রমশঃ তেজঃ ও বলবীর্ধ্য পরিশৃন্ত হুইতেছি। হে ব্রক্ষণ.! আপনি 

ব্ধান্ত্র ও দ্রিব্যান্ত্র সমুদয় সম্যগ্. অবগত আছেন। আপনি দেব, স্া্ষস ও 
গন্ধবরবগণকেও অনায়াসে উচ্ছিন্ন করিতে 'পারেন ) পাওব'ত 'সামান্ত? কিন্ত 

তাহাবা আপনার শিষ্য রলিয়াই হউক, বা! আমার ভাগাদোষেই হউক, আপনি 
তাহাদিগকে উপেক্ষা" করিতেছেন । 

মহাবীর দ্রোণ এইরূপে 'তিরস্কত হইয়া ক্রোধভরে রলিলেন, ছর্ম্যোধন ! 
আমি বুদ্ধ হইয়াও সাধ্যান্থসারে যুদ্ধ ঝরিতেছি। আমি অন্্রবেতা। অন্ঞা্ড 

বীরগণ অন্ত্রবিদ্ভায় তাদৃশ নিপুণ নছে। বি্লয়াডিলাষে 'এই সকলকে নিহত 
করিতে হইলে আমাকে নিতাত্ত ক্ষুত্রজনের ভ্তার কার্ধ্যাস্থ্ঠান করিতে হয়। 
যাহাহউক, তুমি যাহা .বিবেচনা করিতেছ, তাহ! ভালই হউক বা! মন্গই হউক্ষ। 
আমি তোমার বাক্যাঙ্ছুসারে তদনুরূপ কার্য করির। আমি আমুধ স্পর্শ 

করিয়া শপথ করিতেছি বে, রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক গাঞ্চালগণকে 
বিনাশ করিয়া কফবচ খরিত্যাগ করিব। 

হে মহারাজ ! তুমি মহাবীয়, ধনরার়কে পরিশ্রাত্ত বিবেচনা . করিতেছ ) 
তুমি তাহার প্ররুত বঙ্গবীর্যোর নিষয় কি অবগত--নহ ? 

অর্জুন রণন্থলে ক্রোধানিষ্ট হইলে দেবতা. পান) রক্ষ বা. রাক্ষপগণ ভাঙার 
বলবীর্ধ্য সহ বারিতে সমর্থ রছেন। -এী'সহাবীর ' খাগুনদাহ নদরে” তুর 
ইজ, বক্ষ, নাগ ও. দানবদলকে রন . বরিগাছিল ) কাব ধাজাকাছে সচি্িষেন 

প্রভৃতি গন্ধব্ধকে পরাজিত করিয়! তোয়াফিগিকে “তাক দিগের হয রাই কিদু্ 
। করিয়াছে ; স্ুরগণেরও "জয়, 'নিবাতকরচ ও. হিরগাণুরন্ালী সহজ - সহম্র 
দর্বনৰকে পরাভূত রুগিরাছে- | অতএবলামাত যাব একিরংপ, লেইন মাল 
পরাক্রীত্ত ধনগ্রয়কে পরায় করিবে? হে মহাগাজ ! “বভামার.. ইল নফল 
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আমাদের বহ প্রবদ্ধে সুযক্ষিত হইলেও ধনঞ্জর় তাহাদিগকে যেকধপে বিনাশ 

স্করিতেছে, তাহা সমন্তই অহলোকন করিতেছ। 
মহাবীর জাচার্য্য দ্রোণ, অর্জুনের এইরূপ প্রশংস! করিলে ছুর্ধ্োধন অতিমাত্র 

জুদ্ধ হইয়া বলিল, বরক্ষণ,.! আমি, হুঃশাপন, কর্ণ ও মাতুল শকুনি আমরা 
সৈম্তগণকে ছইভাগে বিভক্ত করিয়া অজ্জুনকে বিনাশ করিব। মহাত্মা! 
ভ্বোপাচার্ধ্য ছর্যেধনের বাকা শ্রবণ পূর্বক হাক্সামুখে তাহাতে অনুমোদন কবিয়া 

কহিলেন, হে মহাবাজ ! কোন্ ক্ষত্রিয় স্বীয় তেজোপ্রভাবে প্রদীপ্ত ক্ষত্রিয় 
প্রধান অক্ষয় ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে? ধনাধিপতি কুবেব, 

দেবরাজ ইন, জলেম্বর বরুণ, লোকাস্তকর কৃতাস্ত এবং অস্থর রাক্ষমগণও 

আম্ুধধানী অজ্জুনকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। হে বৎস! তুমি অঙ্জুনকে লক্ষ্য 
কবিষ্াা যাহা কছিলে, মূর্থেরাই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে । মহাবীর 

অর্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নির্বি্নে গৃহে প্রস্থান করা কাহারই সাধ্য 
নছে। হেরাজন্! তুমি অতি নিষ্ঠুর ও পাপ-স্বভাব। যাহার! তোমার শ্রেযম্বর 
কার্ধো প্রবৃত্ত হইয়াছে, সন্দিহান হইয়া তাহাদিগকেই তিরস্কার করিতেছ। 

যাহাহউক, তুমি সৎকুলসম্ভৃত ক্ষত্রিয় ও সমরপ্রার্থী। অতএব, এক্ষণে 
স্বীয় কার্ধা সংসাধনার্থ অঙ্জুন সমীপে গমন পূর্বক তাহাকে নিবারণ কর। 

তুমিই এই শত্রতার মূল কারণ। তোমার মাতৃল শকুনি অক্ষক্রীড়ায় ন্ুনিপুণ, 
প্রতারণাপবতন্ত্র ও কুটিলহৃদয় ) এক্ষণে ক্ষত্রধর্খীছুসারে তিনি অর্জুনেব 
সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। আমার যোধ হয়, সেই ম্থাবীয়ই পাগুবগণকে 
বিনাশ করিবেন! তুমি কর্ণ সমজিব্যাহায়ে বারম্বার সভান্থলে গর্ব প্রকাশ 
করিয়াছ বে, তুমি, কর্ণ ও ছুঃশাসন তিন জনেই পাগবদিগকে বিনাশ করিবে. ? 
এক্ষণে প্রতিজ্ঞান্ুরূপ কর্ণানুষ্টান করিয়া কর্ণাদির সহিত সত্যবাদী হও) 
অর্জুনের হন্যে মৃত্যুও তোমার ক্লানীয় ! তুষি অভিলধিত শষ্য লাত, দান 
ও তোজন করিয়া'; এবং কৃতকাধ্য ও খণশৃ্ট হইয়াছ ) চাদ নিট: 

বনে অর্জুনের সহিত (যুদ্ধে প্রবৃত্ত হণ! 
অনন্তর হূর্য্যোধনের প্রার্থনাহ্সান্গে কৌরব সৈষ্উ হই ভাগে বিভক্ত হইয়া 

এক ভাগ ভ্রোণ ও অন্ত ভাগ হর্যযোধদাদিকে আশ্রয় পূর্বক ঘোরতর 

সংগ্রাম আনস্ত করিল। 
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দেখিতে দেখিতে রযদীয় চতুর্থ প্রহর অতীত হুইয়ে তগবান্ মরীজিদালী 

মার্ভৃওদেব পূর্বাকাশ স্মজিত করিয়া উদিত হইলেন । হুর্যাসগল রণ কিরণ 
অরুণিত হুইয়৷ তণ্-কাঞ্চন নির্গিত চজের ভায় পূর্বাদিকে প্রকাশিত হইলে 
কৌরব ও পাণ্ুবপক্ষীর , যোধগণ হস্তী, অশ্ব, রখ ও নরবান সকল পরিত্যাগ 
পূর্বক দিবাকরের জভিমুখীন ও করপুটে দণ্ডায়মান হইয়! সন্থ্যোপাসনা 

করিতে লাগিলেন। । 

অনন্তর কৌরব সৈল্ত ছিধা বিভক্ত হইলে ফ্রোগাচার্ধ্য ম্লাজ! হধ্যোধনকে 
পুরোবর্তী কবিরা সোমক, পাণুব ও পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন । 
তাহ! দেখি! বান্ুদেব অর্জুনকে কহিলেন, তুমি কৌরব সৈম্তকে বাম. ভাগে 
ও ভ্রোপকে দক্ষিণ ভাগে রাখি! সদরে প্রবৃত্ত হও। কৃষ্ণের নিদেশান্সারে 

অঙ্জুন সেইরূপ তাবে অবস্থিত হুইয়! তুমুল সংগ্রাম আরস্ব করিলেন। 
ভ্রোণাচার্ধ্য ক্রু পৌত্রত্রয়ের প্রাণ বিনাশ করিলে ফ্রুপদ, বিরাট প্রভৃতি 

ভীষণ বেগে দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। মহ্থাবীর প্রোগ অচিরকাল মধ্যেই 
ক্রুপদ, বিবাট, কৈকেয়, চেদি, মতন ও পাঞ্চালগণকে নিহত করিলেন দেখিয়া 
ধষ্টছায় বিপুল বিক্রমে প্র্পেকে আক্রষণ করিলেন। তীহাকে রক্ষার জন 
ভীম, অর্জুন প্রভৃতিও প্রোণের সগুখীন হইলেন। অত্ল্প কালমধ্যেই সহজ 
সহ যোদ্ধা, রখ, রর্থী, হস্তী, অন্থ ভূতলশায়ী হইল। পাগুবপক্ষ প্রোণের 
সুতীক্ষ শরে জর্জরিত হইয়া! উঠিল। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিলেন, 
হে অঞ্জন! আজ দ্রোগ অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়াছেন। ভ্রোণাচারধ্য শরামন ধারণ 
করিলে ইন্জ্াদি দেবগণও ইহাকে নিধন করিতে সমর্থ নহেন? কিন্তু আন্ত 
পরিত্যাগ করিলে মনুষ্বোরাও ইহাকে বধ করিতে পারে । অতএব তোমকা 

ধর্শা পরিত্যাগ পূর্বক কৌশল অবলদ্বন করি! ইহাকে পরাজিত কর / নচেৎ 
আচার্য্য তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিহেন। আমান নিশ্চয় বোধ হইতেছে 
গঅন্থখাম! নিহত হইয়াছেন" ইহা! জানিতে পারিলে ভ্রোশ আর অস্ত্র ধারণ 
কর্দিবেন না। অতএব উহার নিকট গমন করিয়া! বল যে, “অশ্বখান! সংগ্রামে 
নিহত হইয়াছেন।” অঙ্ছুন তাহাতে স্ত্বীক্ৃত হইলেন না। ইতি মধো ভীম 
গদাধাতে অশ্বখাষা নামক এক ইন্বীকে বধ করিরা প্রোপাচার্যেক সমীপে গিয়া 

অশ্বখাম! রণে নিহত হইয়াছেন বলির! উচ্চৈঃত্বর়ে চীৎকায় করিতে লাগিলেন। 



৪৪৮. শরীক [ দ্বারফালীল! ]. 

তাহা জুলি প্রথমতঃ ভিনি'বিমনা-হইলেন। কিন্তু কিযৎকাল, পরেই পুনরার 
তুমুল সংগ্রাম আন্গস্ত:কফষবিলেন' মুহুম্'খধোই পাঞ্চাগদেশীয বিংশতি সহশ্র 
মহাদখ। পঞ্চালগণদৎভ) হট লহত্র তর, অধু্হ্ত্তী ও জঙ্েয় প্রাণ বিনাশ 
করিলেন।' 

এ সময বিশ্বাগির, অমি ভরদ্বাজ। গৌতম, 'বশিষ্ঠ, অনি, ভূগু, অঙ্গিরা, 
সিকত, পৃথি, গর্শ, বালখিল্য, মরীচি ও অন্তান্ত ক্ষুদ্রতর সাগ্রিক খবিগণ 
আধিভৃতি হইয়া ' দ্রোগকে ঘলিলেন, হে'প্রোশ ! তুমি অধর্শ যুদ্ধ করিতেছ, 
এজন্ড এক্ষণে তোমার বিনাশ সময় উপস্থিতহইয়াচছে:' হে ব্রদ্ষণ ! অন্ত্রানভিজ্ঞ 
গোকদিগকে বন্ধান্ত্রে বিনাশ করিয়া 'দিতান্ত' জলৎকাধ্া করিয্সাছ। একবার 

অস্ত্র পন্নিতাাগ-' পূর্বক. আমাদিগকে নিরীক্ষণ" করণ তুমি বেোবেদাঙবেতা 

সত্যধর্শপরায়ণ £ বিশেষপ্তঃ ব্রাহ্মণ | তোমার এরগ- ফ্রু,ব কাধ্যানুষ্ঠান অত্যন্ত 

গর্তিত! তোষার মর্জালোক: দিবাসের কাল পূর্ণ হইয়াছে ; স্থতরাং অবিলম্বে 
'আহুধ পরিত্যাগ করিরা ক্রুর কর্ম হইতে নিবৃত্ত হও। 

পূর্বে ভীমের নিকট অন্বখামাক্ষ' নিধনবার্ড1 ও খধিদের এই বাক্য শুনিয়া 
এবং লন্গৃথে বৃটছারকে দেখিয়া! বিমনাঃ হইক্কা পুত্র বিনষ্ট'ুইস্লাছে কিনা যুধিঠিরকে 

জিজ্ঞাসা করিজেদ ৷: তখন-বানুদেব. ঘুধিট্টির্ক' বলিলেন, হে মহারাজ ! স্রোণাচা্ধ্য 
বদি মোষ পরব হইন্ধা! আক্ষ জর্ছ দিনযুদ্ধ করেল; তাহা" হইলে আপনার সমুদ্য়' 
সৈন্ত : বিনষ্ট হইধে। আপনি ধিথ্যা কহিয়া! আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। 
যেহেন্ু এরপ স্থলে মিথ্যা বাক্য নত্য অপেক্ষা! 'শ্রেয়স্কর 1 প্রাণ রক্ষার্থ মিথা 
কহিলে পাপপৃষ্ট 'হইতে হয় না। কাৰিনীগণে্ নিকট? বিবাহ স্থলে, গোঁ ও 

ব্রাহ্মণের-রক্ষার্থ মিখা! কহিলেও পাতক "সাই? 
' ককছ-প্রাঁথ মহারার বুরধিষিরংকফবাক্যে, -অঙ্গীকার 'করিয়৷ আচাধ্য ভ্রোপকে. 

উচ্চৈচন্বরে: বলিলেন £অশ্বত্থামা' হতঃ”এএবং-কুদ্তন্ররে বলিতলন্ “ইতি গৃজঃ 1” 
তিনি'জাব্িতদ সহারাজ: 'ধুরিতিনের 'ভার ধ্বর্মিক-্আর নাই। 'বাল্যাবধি 

তিনি খর্দিষ্ঠ।. ভিলোকের অ্ধ্ধা,লাত, হইরেও..কগাচ মিথ" বলিবেক না? 
জুতরং হুযিডিরেজ বার শ্রবণ “করিযা-পুতাপাকে- বিষনাতি হইয়া জ্ঞাকর্ণ পলি 
সাদাদ এখগনীতিবর্ক' বরক-আারঝা “ত্বোণ যুবান- ভার, রণস্থলে মিচরএ টিতে 

হইহাহংক সন্ধুদ্-েখিরা -বিটেজদগার্ইযেন 
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বুষ্টছামকে নিবারণ করিতে বিশেষরপ যন্থ ফরিলেও অন্রর সমূহ আক 

প্রাছতূতি হুইল: দা দেখিয়া খবিদের বাক্য ম্বরণ পূর্বক পঞ্চম, দিবলৈ 
অপরাহে অগতা। যোগানন অবলশ্বন পূর্ব অনানিপুরুষ" বির ধ্যাল.করিতে 
লাগিলেন ; এবং মুখ 'ঈবৎ উ্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টস্িত ও নেত্র 'দিমীগিত 
কঙ্গিরা বিষয়াদি বাহ! "পরিত্যাগ ও লান্বিক ভাব অবলধন পূর্বক একাক্ষর 
বেদমন্ত্র-গঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বান্থদেৰকে শ্বণ কয়ত সাধুজনেরও' 

ছর্নভ ব্রঙ্গলোকে গমন কক্সিলেন। এঁ সময় আকাশমগুল তেজোগাশিতৈ- 
পরিপূর্ণ হইল'। পু 

সঞ্জয় গ্ৃতরাষ্্রকে কহিলেন, হে' মহারাজ! আমি, ধনঞয়। অস্থখাঘা, 

বাস্থদেব ও ধর্ধরাজ যুধিন্টিব এই পাঁচজন, সেই অক্্রত্যাগী যোগাক্ষটী মহাস্থা - 
ভ্রোণাচাধ্যকে শক্গবিদ্ধ ও রুধিক্নান্ত কলেবরে খধিগণের সহিত স্বর্গে গমন 

করিতে দেখিগাম। 

এঁ সমর ধৃষ্টছ্যন্ন মৌনাবলম্ী গতায়ু ভ্রোণাচার্ধ্কে জীবিত জ্ঞান পূর্ব 
অসি ছ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করত সেই প্রকাণ্ড মস্তক কৌরবগণের সহঞ্গে 
নিক্ষেপ করিলেন। 

প্রোণাচাধ্যকে নিহত দেখিয়া কৌরবগণ নিরুৎসাহ হুইয়া বেগে চারিদিকে 
পলায়দ করিল। স্যঞ্জয় ও পাৰ সৈন্তগণও তাহা দেখিক্া! বেগে ইতব্যত£ 

ধাবমান হইল। 
_ জঙ্জুন হৃষ্টহা্কে হারার নিষেধ করিয়া উচৈঃদ্বরে. কহিলেন, হে ধৃষটছার্ন ! 
আঁচার্ধ্যকে বিনাশ ন! 'করিয়! জীবিতাবস্থায় আনয়ন কম। অর্জুম বারঘ্ায ' 
চীৎকান্ন করিয়া বলিলেও ক্রপদতনয় তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া. অতি" 

রোবভগ্জে বসচিরে তীহার মস্তক ছেদন পূর্বক তাহাকে তৃপাতিত" 
করিলেম। 

তাহা দেখিয়া! ভীম পরাক্রদ-ভীমলেন দ্রুত গিপা আনলে তীহাকফে আলি” 

পূর্বক বলিলেন, হে ভ্রুপধাত্বজ | হুরাখ্া সৃতগুত্র কর্ণ ও ধৃতক্া্র তলয়- 
নিহত হইলে আদি পুদরার তোমাকে “সঈর-বিজগী 'বণিক্া আলিঙ্গন করিব । ' 
' এদিকে গ্রোগ নিহত হইলে ছশ্বধা্গা : ছখ্যোধনাদির ' নিকট উপস্থিত 
হইলেন। : এবং ' প্অ্থখাধা. হত. হইয়াছেন,” এই হিখা বাঁকা ঘাস হোপর্কি 

[৫৭] 



৪৫০ শ্ীক্চ। [ ারকালীলা ] 

গ্রভারপ! পূর্বক নিরস্ত্র করিয়া হত্যা করা৷ হইয়াছে গুনির! তিনি ক্রোধে 
অগ্নিশশ! হইয়া! উঠিলেন। সৈচ্ভঠগণকে ইতন্ততঃ পলায়ন করিতে দেখিয়া 

তাহাদিগকে উত্তেজিত কম্নত প্রতিজ্ঞ! করিলেন, আজ নারায়ণাস্ত্ব প্রয়োগে 

পাঁফায, পাওব, অন্ধক ও বৃঞ্গণ ত দুয়েব কথা, সমুদয় জগৎকেও ধ্বংস করিব | 
দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষঃ কেহই তাহার গতিরোধ করিতে পারিবে না। তাহা! 
গশুনিয়! কৌরবগণ শঙ্খনাদাদি দ্বার! আনন প্রকাশ পূর্বক যুদ্ধের জন্ত পুনরায় 

উত্তেজিত হইয়া! উঠিল। 
কম্বেখাম! অভিমান্র ক্রোধে হিতাহিত ঞ্ঞানশূন্ত হইয়া! নারায়ণাস্তর' প্রয়োগ 

ফরিলে বিন! মেঘে বজ্জাধাত, বৃষ্টিপাত, মহাবেগে ঝটিকা উপস্থিত হুইল $ 
ধরাড়ল কম্পিত, সাগর সকল সংক্ষুব্ধ, নদী সকল বিপরীত দিকে প্রবাহিত, 
গিনিশ্ল সমুদয় বিদীর্ণ, দিম্মগুল তিরিমাচ্ছন্ন, দিনকর মলিন, মাংসলোলুপ 
প্রাণিগণ গ্রহৃষ্ট, এবং দেব, দানব ও গন্ধর্বগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল! সকলেই 

সেই প্রলয় সদৃশ ভয়ঙ্কর কাণ্ড দর্শনে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এবং 
ভূপতিগণ অশ্বখামার সেই ভীষণ অস্ত্র সদর্শনে ভীত ও ব্যথিত হইলেন! 

ধষ্টছায় দ্রোণাচার্যেব মন্তক ছেদন করিলে অজ্জুন তাহার প্রতি ক্রোধ 
প্রকাশ পূর্বক তীহার নিন্দা কবিলেন। তাহা! গুনিয়৷ তিনি বলিলেন, 
সংগ্রামে ধাহার কার্ধা ও অকার্ধা উভয়ই সমান জ্ঞান ছিল, তাহাকে ত্রাঙ্গণ 

ঘা! ক্ষত্রি্ন, কি বলিয়া নির্দেশ করিব? বিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ত্রন্ধান্ত্র বারা 

অন্ত্রামতিজ্ঞ ব্যক্িদিগকে বিনাশ করেন, তাহাকে যেকোন উপায়ে বিনাশ 

করা কর্তব্য । ভ্রোণ আমাব পিতা ও পুত্র ও বন্ধু বাক্ধবগণের ব্ধ সাধন 

করিয়াছেন। তীহার শিক্শ্ছেদন করিয়াও আমার ক্ষোভ দূর হর নাই] 
আমি বে জরত্রথের নম্তকের ভ্ভায় তাহার মস্তক চণ্ডাল সমক্ষে নিক্ষেপ কবি 
নাই, এই নিষিত্ত আমার অতিশয় মর্শপীড়া উপস্থিত হইয়াছে । হে ধনঞ্জয় ! 

আমি গুনিকাছি শক্র নাশ না করিলে অধর্প-পৃষ্ট হইতে হয়। হয় শত্রুকে 
নাশ, না হয়, তাহার হতে বিনষ্ট হওয়াই ক্ষতিন্বের ধর্ম । 

আচার্য আমার শত্র ছিলেন, সুতরাং আমি ধর্শীনুসান়েই তাহাকে 
সংহাঁর করিয়াছি। এজন আমাকে খ্াধার্টিক প্রতিপন্ন করা! তোমার কর্তব্য 

নফে। আমি সম্বন্ধ নিবন্ধন স্বগাত্রকৃত সোপান-নিষ্র-কুজরের ভার তে(মার 



[দ্বাবকালীলা ] , নাবারণান্ত্র |. ৪৫৯ 

নিকট অবনত হইয়া আছি; অতএব আমার প্রতি এ্রয়প বাক্য গ্রঙ্গোগ 

করা তোমার কর্তবা নহে। 

ধর্ণরাজ বুধিষ্টির অশ্বধামার অস্ত্র প্রভাবে স্বীয় সৈল্তযধ্যে কতকগুলি বিনষ্ট, 
কতকগুলিকে জ্ঞানশূর্ব ও কতকগুলিকে ধাবমান ' এবং অর্জুনকে লঙয়ে 
উদাসীন অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে কহিলেন, হে বুষ্টছায় | তুমি পাঞ্চাল- 

সেনা সমভিব্যাহারে পলায়ন কর। হে সাতাকি! তুমিও বৃষি ও অন্ধকগণে 
পরিবৃত হুইয়! প্রস্থান কর। ধর্ধাত্মা বাস্থদেব জন সমুহের উপদেষ্টা। উনি 
স্বয়ং আপনার পরিত্রাণের উপায় করিয়া লইবেন। হে সৈম্তগণ! আমি 
তোমাদিগকে কহিতেছি, আর যুদ্ধ কর্তব্য নহে। আমি নিশ্চয়ই সোদরগণেশ্ 
সহিত অনলে প্রবেশ করিব। হায়! আমি ভীগ্মপ্রোণরপ সাগর হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়া! দ্রোণপুত্ররূপ গোম্পদে বদ্ধুগণের সহিত নিমগ্ন হইলাম | আমি 

সচ্চরিত্র আচাধ্যকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছি বলিয়া ধনগ্তয় অত্যন্ত 

ক্ষুদ্ধ হইয়াছে! এক্ষণে তাহার অভিলাষ পূর্ণ হউক। রণ-বিশারদ ফুবকর্মা 
মহাবখীবা যখন যুদ্ধানভিজ্ঞ বালক অভিমন্যুকে বিনাশ করেন, গখন ঘে 
প্রোণাচার্যা তাহাকে রক্ষা করেন নাই) দীনভাবাপন্না সমাগতা৷ তৌপর্দী 
প্রশ্ন করিলে বিনি পুত্র সমন্ডিব্াহারে উপেক্ষা! প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অন্তান্ড 
সমস্ত সৈম্ত পরিশ্রীস্ত হইলে, যিনি অর্জুন-জিঘাংস্থ ছূর্যযোধনকে কবচ-বন্ধ ও 

সিম্থরাজের রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যে ব্রক্ষবেত্া আমার জয়াভিলাষী 
সত্যব্রিৎ প্রমুখ পাঞ্চালগণকে সমূলে উন্মুূলিত করিয়াছেন ; এবং কৌরবগণ' 
অধর্থা পূর্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলে, বিনি আমাদিগকে 
যুদ্ধ করিতে নিবারণ কবিরাছিলেন, আমাদের সেই পরম সুহৎ ্রাণাচাধ্ট 

নিহত হইয়াছেন ; এক্ষণে আমিও বান্ধবগণের সহিত নিহত হই! 

যুধিষ্টিরের বাক্য স্তনিয়! মহাত্মা বাস্থদেব হত্ত-সফ্কেত ছায়া পাওডবগঙ্থনীয 

সৈম্তগণকে নিবাক্সণ করত কহিলেন, হে যোধগণ ! তোমরা শীত অস্ত্র 

পরিত্যাগ পূর্বক বাহন হইতে অবতীর্ণ হও। তোমরা নিরায়ুধ ও ভূতণে 
অবতীর্ণ হইলে নারারণান্ত্র আর আমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হবে না॥ 

'অস্ত্ের প্রতিষাত করিবায় এই একমাত্র উপার জাছে। তোমরা যে যেস্বানে 
শঞ্জ বা অগ্বল নিবারণার্থ যুদ্ধ করিবে, সেই সেই স্থানে কৌর বেরা আনি 
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ত্রীষণ হইয়া! উঠিবে। যাহার! অস্ত্র পরিত্যাগ পুর্বক বাহন হইতে অবতীর্ণ 
হইবে, তাহার! কখনই এ অস্ত্রে বিনষ্ট হইবে না। হুদ্ধে আহত হওয়! 
ছুনে থাকুক, বাহার যুদ্ধ করিবার চিস্তাও করিবে, তাঁহার! ব্বসাতলে প্রবেশ 
বৰ্িলেও এই অন্তর তাহাদিগকে বিনাশ করিবে! 

বান্থদেবের বাকা গুনিয়া সকলেই তৎক্ষণাৎ অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে 
নারায়ণান্ত্ও প্রশমিত হইল! ৪ 

তাহা দেখিয়া! ছর্য্যোধন অন্বত্থামাকে কহিল, হে কক্বখামন্! তোমার 
'অন্জ প্রশমিত হওয়াতে পাঞ্চালগণ পুনবার : যুদ্ধে ' প্রবৃত্ত হইতেছে, অদ্ধএব 
আবার সেই অন্ত্র পরিত্যাগ কর। তাহ শুনিয়া অন্থুত্থাম! দীর্ঘ নিশ্বাস 
ফেলিয়া বলিলেন, জার সে অন্তর প্রত্যাবৃত্ত করিবার এীধ্য নাই! কারণ 
ভা! প্রত্যাবান্তিত হইলে প্রযোক্তার প্রাণ সংহার করে! বাসুদেব কৌশল- 
ক্রমে সেই অস্ত্রের প্রতিঘাত করিয়াছেন, তজ্জন্ত শত্র সংহার হুইল না। 

বাহাউক, পরাজয় ও মৃত্যু উভয়ই সদান। বরং পরাজয় অপেক্ষা 
গ্রাণত্যাগই শ্রেরদ্কর। ইহা বলিয়! অঙ্বন্খায!' আবার বিগুল বিক্রমে সংগ্রাম 
আরম করিলেন। কিন্তু অর্জুন কর্তৃক পরাজিত হইয়! পলায়ন করিতে 
ঘাধ্য হইলেন। হার পরাভবে কৌরবগণ স্মাবার বিষাদসাগরে নিমগ্ন 
হইব! তাহাদের গরিতাপের সীম! রহিল ন1! 

কর্ণ বধ। 
যতজণ গ্বাস' ততক্ষণ আশ ।' অশ্বখামার 'অতি ভীষণ 'অচিস্তনীয়' লারারণান্ 

ফের কৌশলে প্রশমিত হওয়ায় নানা চিন্তার অতি ছুঃখৈ কৌগধগণের 
ঙনী। প্রভাত হুইল। 

কর্ণ হর্ধ্যোধনকে আশ্বাস দির পুনরায় যুদ্ধের জনা লজ্জিত হইতে পগামর্শ 
পরিপেদ। 1 | | 
, স্ীজা ছূর্ব্যোধঙ্' বর্ণথে নেনাপতির পদ প্রাণ ' ঝরিধার হন অসথমোধ 

করিত বর্ণ বলিল, শল্য খাধাগ বারী, হইলে. আবি 'সৈদাশতী করিতে 



[্বাকালীলা ]ু ভাগ সমর । ৪৫৩ 
০০ 

প্রস্তুত আঁছি। হুন্বস্থলে জাগার অভিপ্রানাজুযায়ী ' রখ. ঢালন! কছা! সাধারণ 
সারখীর কার্য নছে। 

তাহা গুনিত্বা ছর্যোধন মন্্ররাজ' শঙ্যকে' করণে 'লারদী হইতে" আছারোধ 
করিলে তিনি “অত্যন্ত, কুদ্ধ হইয়া বলিজেন, জাধার ভায় প্রযল পরাজান্ত 
'হুষেন্বানিত ক্ষতিয়-দাজ্কাকে ' শুড্র কর্ণের ' সারখ্য-পরিচর্ঘয)  ক্িতে বলা নিতান্ক 

ঘীঁতে!। কারণ, হৃতেরা। কষত্রি্ পরিচান্বক'। বরং কর্ণ আমার খের, সাধখ্য 
গ্রহণ কক্ধক, আমি একাই পাওবগণকফে সংহ্থাক্স করিব।' কর্গের লারঙা 

গ্রহণ করিতে বলিয়া জাবাক্ষে এররূপে অপমামিতণ্কন্না আপনার উচিত হয ॥ 
নাই। আমি কর্ণ অগেক্ষা কোন বিধয়ে হীন? আনি করণের জায় গত শত 

যোদ্ধাফে একাই পবাস্ত করিতে পারি ধন, এ্থর্ষয, সন্মান, প্রতিপদ্ধি, 
জাতি ও ক্ষত্রিয়ত্বে। আমি কর্ণ অপেক্ষা লর্ব্বিঘয়ে শ্রেষ্ঠ | আমি' মহাফান্ত 

ক্ষত্রিযয়াঙ হুইরা স্ৃতগুজ্ের সারখ্য' গ্রহণ' করিব? ইহা - অপেক্ষা আকাম 

অবমাননা আর কি'হইতে'পারে? আপনি, আঙায় বিদায় দিদ, জানি 'আমাগ 

রাজ্যে প্রত্যাগমন করি। অর্থসংহাছ, দান ও" প্রজাপালন ক্ষতিয়ের ধর) 
ধাজন, অধ্যাপম, বিভদ্ক গ্রতিগ্রাহ-ও 'লোকেক্ প্রতি: অনুগ্রহ গ্রষপনিইি আাগাণের 
ধর্ম । ভৃষি-বার্যা, পশ্তপালন ও. ধর্শত£ গন বৈশ্তের।ধর্দা এবং উক্ত ভি 

বর্ণের পরিচ্য্যাই শৃত্রের- পরম: ধর্শ, বলিয়া দির্দিউ হইলাছে।। তেগাও 
ক্ষত্রিয়ের পরিচারক! অতএব শৃতের তশ্রাঘ! করা। ক্ষজিকের, কার্থয নছে। 

আমি: মূর্ঘাভিবিকত ক্লাজধি'কুল-স্ৃত, মহার়খ, এ্রবং বঙ্গিগণেগ বঙ্গনীয়; ও 
স্তাতিতাজন। হুতরাং গংগ্রামে সুৃতপুত্রের সারখ্য স্বীকার করা৷ আসাদ 
দিতাস্ত অকর্তবা। 

তাহ গুদিক্ব! ছর্ধ্যোধন মভ্রাজের' 'ত্ঘ: সুতি করিতে, লাগিল) বলিল, 
হেমহাত্মন! আপনি' ধটনগরয, জাতি, সহ), বল বিজ, রাজা, ও প্রাি- 
পত্ভিতে কর্ণ অপেক্ষা লহতগুণে। আোষ্ঠ।, আপদা'জপেক্ষা, দিরেদপানী মহাজখ 
আর কে 'জানে? কর্ণ' ঘদদি জয়লাভ কস, ওর তাহ! আপনারই 'মিজাদ 
সতত ফোঁপলে। 'অর্জাদ অমিত 'বধশালী, যহাকোযা।।: তাহা অঙ্গজ 
যোদ্ধা আগর্দি ও হর্প। জাগসাদের "হই লক্তি' এর সন্ষিতিত হইলে 
অর্ধূনের নিদাশ' ব্বরিবার্ধয:। "আপনার জাঙ্ 'জিতকাদী পথম ছার: আর 
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দ্বিতীয় নাই। হিতাকাঙ্জখী জসগণ হছিতেচ্ছায় আপনাকে ভুলিয়া! যান। 
হিতসাধন জন্ত নিজের মান-সন্ত্রম বিশ্বৈশ্বর্যের কথ! বিশ্বৃত না হইলে প্রকৃত 

হিতসাধন হয় না। বৃষ প্রধান মহামনম্বী অস্তুতকৌশলী জচিস্ত্যশক্তিশালী 
ফেশৰ বহুগুণে অর্জুন অপেক্ষা উৎ্কষ্ট। তথাপিও পাগডবগণের হিতাকাজ্জান্গ 

আপনার সর্বাগুণ, সর্বসন্থম বিশ্বৃত হইয়া অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। 
এবং সেই অতিকুটমস্ত্রকে শেলী কুষের সারখ্যেই অজ্ছুন প্রতি যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়! অসম্ভবকেও সম্ভব করিতেছে । হে মাতুল! এখন আর মান সম্রমেকস 
সময় নাই। এবিপদ আপনারই । ভীন্মপ্রোণলাগর উত্তীর্ণ ও নারারণান্ত্ 

অতিক্রম করিরা পাগুবগণ এখন অতি হুর্ঘর্য হইয়া উঠিয়াছে? অর্জ্নই 
পাগুবগণের বল বিক্রম। কুট নীতিতে আপনি কৃষ্ণ জপেক্ষাও কৌশলী । 
বল বিজ্ঞমেও আপনি কৃষ্ণ ও অজ্জুন অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ । আপমার রথ পরিচালন 

বিস্তা অদ্বিতীয় । আপনি এবিপদে রক্ষা না করিলে আমরা সবংশে নিহত 

হইব। হেমদ্ররাজ! আপনাতেই আমাদের রাজ্য লাভ প্রত্যাশা, জীবিতাশা 
এবং কর্ণের সাহাধা নিবন্ধন জয়াশা বিদ্তদান রহিয়াছে । আমাদের রাজা, 

জয়লাভ, মহাবীর কর্ণ ও আমরা আপনারই আয়ত্ত । অতএব আপনি 

অস্বরশ্মি গ্রহণ করুন। রথী অপেক্ষা সমধিক বলশালী ঘ্যক্তিকে সারথী কর 

কর্তব্য । ব্রহ্ষ!, মহাদেব অপেক্ষা অধিক বীধ্যশালী বলিয়া দেবগণ যেমন 

বিধাতাকে শক্করের সারথী করিয়াছিলেন, তন্রপ আপনি কর্ণ অপেক্ষা 
বলশালী বলিয়! আমর! আপনাকে কর্ণের সারখ্য কার্যে নিষ্কোগ করিতে 
ঘানণ করিয়াছি । 

ইতাদি বাক্যে শল্যের স্ব স্ততি কদ্িলে মন্রয়াজ শল্য বলিলেন, 
হে ছর্যোধন! তুমি যে আমায় কেশব অপেক্ষাও উত্তষ হলিরাছ, ইহাতেই 
আমি অত্যন্ত পরিভুষ্ট হইরাছি! তোমার বিপদ চিত্ত! করির। আছি এখন 
কর্ণেন্ব সারখ্য স্বীকার করিতে প্রন্তত জাছি; কিন্ত আমি কর্ণের সমক্ষেই 
স্থেচ্ছাঙুসায়ে : বাকা প্রয়োগ করিব। আমার সেই ম্বাধীনতার হস্তক্ষেপ 
করিলে জামি তংক্ষণাৎ সারখ্য পদ্িত্যাগ ফরিব। ইহাই আমার সর্জা। 
কর্ণ যদি ইহাতে সম্বত হয়, তবে আর আমার জাপত্ি নাই। | 

তাহা শুনিয়া কর্ণও তাহাতে স্্ী্কড় হইলে ছব্যোধন বিজয়াতিলাবী 
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অন্তান্ত ভূপাল্গণের সহিত গাত্রোখাম করিয়া সুবর্ণ ও মৃগ্বয় পুর্ণ কুস্ত। হস্তী/ 
গণ্ডার ও স্ৃৃষের বৃষাণ, বিবিধ স্ষগন্ধি উষধ এবং গ্ুসভূত জন্ভান্ত উপকরণ 
সবার! ক্ষৌমাচ্ছার্দিত তীত্রময় আসনে আদীন মহাবীর কর্ণকে বিধি পূর্বক 

সেনাপতি পন্দে জভিবিক্ করিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈহা ও শুত্রগণ লেই 
ববাসন সুমাসীন শৃতপুত্রের স্ততিবাদ কঙ্গিতে লাগিলেন । কর্ণ এইক়পে সৈনাপতে 
অভিষিক্ত হইয়া স্রাক্ষণগণকে নিক (দুদ্রা) ধন ও গে! সমূহ প্র্গান পূর্বক 

কঙাহাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করিল। 

অনস্তত্ব মহাবীয় কর্ণ স্বেতপতাকা পন্নিশোভিত মাগকক্ষকেতুসম্পন্ন 
বলাকাবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত বিমল আদিত্যসক্কাশ রথে জারঢ় হইয়া দ্বর্ণ:ভূষিত 
শন্ধ প্রশ্থাপিত (নিনাদিত) ও কনফমণ্তিত কোদণ্ড বিধুনিত করিতে 
লাগিল। এবং শঙ্খধ্বনিতে যোধগণকে ত্বরান্বিত করিয়! বিপুল কৌরবসৈন্ত 
দ্বাবা মকর ব্যৃহ নির্মাণ করিল। 

সেই ব্যহের মুখে কর্ণ, নেত্রতয়ে মহাবীর শকুমি ও মহারথ উলুক, মন্তকে 
অশ্বখামা, মধ্যদেশে সৈম্তগণ পরিবেষ্টিত রাজা! ছর্ধযোধন, গ্রীবায় অন্ত ধার্তবাষ্ট্রগণ, 
বামপদে নারারণীসেনাপরিবৃত যুদ্ধহূর্ণদ কৃতবর্পা। দক্ষিণ পদে মহ! ধন্গুর্ঘর 
ত্রিগর্ত ও দাক্ষিণাত্গণে পরিবেষ্টিত সত্যবিক্রম কৃপাচার্ধা। বাম পদের 
পশ্চান্তাগে বিপুল সেন! পরিধূত মদ্রবাজ শল্য, দক্ষিণ পদের পশ্চাতভাগে সহস্র 

বথখ ও তিন শত হম্তী সমেত সতাগ্রতিজ স্থযেণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবল 
পরাক্রাস্ত সসৈন্তে রাজ! চিত্র ও চিত্রসেন নামক সহোদরম্বর অবস্থান করিতে 

লাগিল। 

তাহা দেখি! রাজা যুধিষ্টিরেয় বাক্যান্থুষারে অর্জুন অর্ছ-চজ্জাকৃতি বা 

নির্দাণ কনিলেন। ব্যহের বাম পার্থ ভীমসেন। দক্ষিণ পার্খে মহাধনূর্ঘর 
বটছায়, মধ্যে ধর্শরাজ যুধিষ্টির ও ধনজয়) এবং যুধিঠিরের পৃষ্ঠদেশে নকুল ও 
সহদেব অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

ব্যুহ নির্শিত হইলে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ আর. হইল । উতর পক্ষেরই 
ছস্তী, আধ ও রথ সমন্বিত অসংখ্য সৈল্ত, রর্থী ও মহারথ বিনষ্ট হইতে লাগিল। 

' মহাবীর জঞ্জুন সত্ব সংসপ্তকগণকে বধ করিয়া কষের পরামশীনসারে 
কর্ণ বধের আয়োজন করিতে লাগিডলন। তজাত ইন্্ানত্রের আঘির্তাব কগিলে 
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সেই "অন্তর হইতে সহশ্র “সহশ্রম্পর উৎপর হইল। তাহা গাগ্রি গাশি ধ্বজ, 
পতাকা, গখ, কারা, ,তুগীর) ধুগ, 'অঙ্গ) হোক, রশ্টি, কৃথর) 'বরুখ, প্রাস, 
খষ্টি, গা, পরিথ, শক্তি, তোমর,. পাউিল, চকেভুতা শতদী, ভূজ; উর, কবুতর, 
অন, ফের, হার, নি, ঘর্ণ, ছাত্র,' ব্যজন '' সুকুট -সম্মল- হুইয়) নিপতিত 

হওয়াতে" রপস্থলে' মহণশব শ্রতিগেতন় হইতে 'লাগিল ! 
* গ্রদিকে" মত্ররাজ* শল্য “কর্ণের ৷ সারথ্য খ্বীকারপকদিলে--কর্ণ আতিমাত্র , হট 

ছইসা ছুর্যোধনের আলিঙ্গন গ্রহণ পূর্ব্বক :অর্জছুন প্রজুখ পাব বিজয় জন 
আস্ফালন '.কক্সিতে - লাগিল । শল্য কর্ণ রেখ -.অস্ব ঘল্পা গ্রেহণ পূর্বক গমন 
করিতে ফরিতে কর্ণের আক্ষালনে অভিষ্থাত্র বির হইয়া বলিতে লাগিলেন, 
হে হৃতপুত্র ! ভূমি 'পর্ধান্জ্ঞ মহাধনুর্ঘয় পাণ্ডবগণকে কি সাহসে অবজ্ঞা 
গগিতেছ ? সেই" অহাধীতগণ: ফদাপি 'সমবে 'প্রর্তিনিখৃপ্ত-বা পবাজিত হইবেন 
মা। যখন গুনিবে সংগ্রামস্থলে ধনঞ্জয়ের অশনি নিরোধ সম্ূশ ভীষণ গাণ্ীব 
নিঃহ্বন হইতেছে, বখন দেখিবে“ভীহঙসেম" কৌরব পক্ষী” কুঙ্জরগণকে বিশীর্ণসস্ত 
শ নিহত করিতেছেন ) ' ধর্শাপুতর ধুধিষ্টির। নকুল ও সহদেক সমতিব্যাহারে নিশিত 
পন্স নিকরে নভোমগুলকে ' ঘনখটা! সমাচ্ছন্লেব সভায় করিয়াছেন ও অন্তাস্ঠয 

জথুহত্ত ছুরাসদ' পার্থিবগণ“ শক্রগণের প্রতি অন্বরত-.শক বর্ষণ করিতেছেন, 
তখন' আর - এরূপ কখা! মুখে আমিবে না। 

ধনজগ পুরুষ প্রধান, তুমি পুরুধাধম। তাহার'লছিত ভোমার কোনরপেই 
তুলন! 'ছইতে পানে না। হে: বর্ণ! হায় অবরোধ, সমুত্র পান, জল স্বারা 
ঘরুপকে বিনাশ ও ইন্ধম বারা অগ্নি প্রশমন করা যেমন অসাধা, মহাবীর 
ধগজরকে. সমগ্গে নিপীড়িত বানাও তত্রপ, লঙ্গেছ নাই। বাহাহছউক, তুমি 
অর্জুনকে” পরাজয় করিব, মুখে এই কথা বঙ্গিয! পরিতুষ্ট ও ঘন! হও, কিন্ত 
কষার্যাতঃ তাহাকে জয় কষপ্গিতে। পারিবে দা। -অতঙ্াব ' অঙ্গন ।পরাজয় ব্যতীত: 
অন্ত কোন অভিলাষ করাই তোমার কর্তব্য । 

শল্য : অইরপে ' খখনই” ফপেরি' দুখে পাণ্ডব বিজ ও আর্জুজের প্রাণনাশের 
তেল হাক্যা; পরথণ করেন, তখনই” এরাপে। ভাহাকে' তীঁতি প্রদর্শন পুর্বাফ' 
বাহাস. হল হাস” ফিরা ুবিটিগের নিকট: অঙ্ক, আতিজতি রক্ষা কদিতে 
জাগিঞেন'। 



পি সি: "কির, 

কর্ণ শুলোদ, কথায় জক্ষেপ না করিজ! পাতুর-ট্রজগুডার হযে পরবেন 
বাক তাহার লারখ্যে আনন্দিত হইয়া বিগুল সৈ্গ দর করিতে লাগিল! 
গুরুর জিদীযা পরব্ণ উতর পদ্ষীর উস্ভগণ বশোনুদ্ধ হর! পরস্পর গেছ 
শে, কর ও স্বতাব্সত দোষের উল্লেখ কির আস্ানন আরম করিল 15৭. 

স্বীযসেন কৌরধ সৈর মধ্যে প্রবেশ বনি! টিনা সা 
অর্থ ও রখ চুণ করিতে লাগিলেন। 

অর্জুনও লংসপ্তকগণকে বিনাশ কন্গিতে আরগ্ত করিলে সুশর্খা গে বৃ 
অঞ্ছনকে বিদ্ধ করিয়া জনার্দনের দক্ষিণতূজে তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব, 
তলে তাহার রথকেতু বিদ্ধ করিল। অর্জুনের রঘস্থিত বিশ্ব! নির্থিত 
বানরবর সুশর্্ার শবে আহত হইয়া! সৈল্তগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্বক নহ্! গর্জন 
করিতে লাগিল। 

অক্ছুন অত্যন্ত জুদ্ধ হইয়া! বাণাথাতে সংসপ্তকগণকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া 
ফেলিলেন। যেই বুদ্ধ অবুত রথ, চতুর্দশ সহন সৈম্ত ও তিন সহম কুল 
বিনাশ করিলেন। 

এদিকে ধর্পারাজ যুধিটিব পুনঃপুনঃ কর্ণ কর্তৃক পবাজিত হইয়া যুড়স্থল 
হুতে এক ক্রোশ দুবে শিবিবে বিশ্রাম করিতেছিলেন। কু বলিলেনং সে 

মহাঁবাজ যুধিষ্টিরকে বণস্থলে দেখিতেছি না, সম্ভবতঃ কর্ণশরে বিদ্ধ হই! 
অতান্ত কাতৰ হইয়্াছেন। অতএবু চল অগ্রে তাহার কুশল অবগত হইয়া 
আনিরা পরে ধুদ্ধ করিবে। ক্ষ ব্'লইয়! তাহার উদ্দেশে গমন করিলেন। 

" অধ্যস্থলে ভীমবিক্রম ভীমসেনের যুদ্ধ দেখিয়া কৃষ্ণ তাহার নিকট রথ লইয়া 
গিয়ু! যুখিষটিবেব কুশল জিক্ঞাল! কবিলেন। ভীম বলিলেন, তিনি কর্ণ-রে 
মর্ক্তিতু য়া এতক্ষণ জীবিত আছেন কিন) বন্িতে পারি নী। অর 
বলিলেন, আমি বুদ্ধ কি, আপনি গিয়া তাঁহার কুর্গীল অবগত হউন।, ভীম 

বৃলিচ্ছেন আমি যুদ্ধ করিতেছি, তুমি বাও। , 
. এজননবহ রথ ্াসিযা। ু খি্টির শিখি স্রিপে উপদধিত হইল কার্জন 
সপ 2০১০ পপ 
ভিনি, কর্ণ এরই » আব্মসি়িত হ্বরাছিয়েন |. বান, 
বর আসিযাছ, এস পরল! করি ন্হিজ করিহা আমির, ইহাছে,অবি 

[৮] 
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গন চুলফিত হইাইি। গাডিগণে আমার দৈহে আপপ্দাক়ি) । বাগ বার, 
ভিধাগ খর আমার সৈতগলেজ সঙ্গে শরগাধা্তে যেযপ 'আনিসিতস্ধ নিক 
তাহাতে আদার পণ দাগরই বিতখমাদার ! ফেখল ভোগায় দির্গাগণ সায়ার 
জনই 'জাহি এখনও 'জীবিত আছি। এম ভাই এস! 

“ইহা,লিয়। তিনি বীফার্জ্গাক আলিধন কারি ওরজননিগেন, খন: 
আগনারে রণক্ষে তে না দেখিয়া অত্যন্ত চিত্ত হইগ/ছিলাদ, তজাত ভা 
জন্ো 'জাপনার বুশ অথগত হইয়া পশ্চাৎ খর্ণের গৃহিত খু ধরিবাদ ভন 
গরথানে রখ লই্রা জাসিল। আপনার কোন চিত্ত দাই, আন্ধই খপ 

গংহার করিয়া! আপদাক্স এই হস্্রপার প্রতিশোধ সাই । 
ভাঙাগুগিয়া যুদিটিয খলিলেন, কি! কর্ণকে দিত না বরিয়াই ভুমি আমা 

সহিত লাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ ? তোমার বদি এতই প্রাণে শঙ্কা, ভবে 
ফোন ধধথান্ নির্ভীক খ্াক্তিকে গারীখ প্রদান শষগ। তোমার 
খলধীহথিক | তোখার গাণ্ীবে ধিক! তৌনার দীপ ধু জয়ের আশার 
নিশ্চিন্ত হইর! অন্তান্ কার্ধ্য করিয়াছি। তোমার এরপ প্রাণের ওয় জানিলে 
'ীদদি অন্ত ব্যধথ|! ফবিভীম। এখদ দেখিতেছি এ্রকর্াত্র ভীমগেনই তীর । 
আখ আমার কাজা লাতে প্রয়োজন নাই, অনলে প্রেধেশ কর্গির! গেহভযারাই 
ত্ৈযঃ! তুদি বিশ্বকর্মা মির্শিতি অশখা-টফ্রপম্পর কলিধ্যজ রথে গারোৌহদ 
ধরব েদপই্র সমস্ত খঙ্জা ও ভাল এ্রমাণ গা্তীব ধায়ণ ফানিতেছ ; বিশ্ধেঃ 
'বাক্ছদৈব তোদাগ সাথি হইগাছেদ, তথাচ ভুধি পৃঙগুত হবে ভী্ি ছইয়! . 
ইল হইতে প্রঙ্যাগমন ধরির্লে | তুমি বাঙছদেধকে গাতীব'হাদান'কর । 
মি "উহা নাইতী হইলে উনি মিশটরই গুর্তগুজকে হিনীশ "কা বরা 
"ধঠাগধন কাঁরিতেন দা নিন 

। বুধের খাধ টৈষ হইতে জী হইতেই “কুন তিন কু হই 
আশার মীলাত শাশিত অসি পকায €ইতে 'টীফাদিত খার়েগ টির 
প্বক' ইলিলেদু, আরজ! খাধারত তৌযার 'আখিহনী :এাহ..'পঁই,- বে 
“ধা ভূমি সাদি দিধারিত সনিধে? কি ৮ 
গন্ধ বামিলো খে | এরানি,ও কাম, রিকেলারা ভর স্রীরযো হালি? 

'দ্হাজাদ, জানি জার 'দিগই্হানফাগির শলিহ গঁতিজা কিধাছি।, -:” . 



| খঙকালীগ ] অর্দ)েপ্রতিজা। . জজ. 

. স্বকবমিনোন,. হে. ধমজর | এক্ষণে কেয়ার, হোরারিষণ, রে বি/ন্পিত 
আদিঙাদ বে কমি বখাফালে জ্ঞানবৃদধ বক্র উপযেশ গ্রহণ কর নাত - টুনি 
ধর্ীয়। . বিদ্ধ ধর্খের প্র্কভ তথ. অবগত নহ। বর 
ঈদৃল কাধগরাদে "প্রন হন না। আহি তোমাকে, এইরখ ০ 
দেখা! মূর্ঘ বনিরা রোগ হইতেছে.। বে ব্যজি.অনর্তহ্য কার্যে, কারা এন 
কর্তরাকে: অক্ৃর্তবা,বলিসা স্থির করে, যে নরাধয়। কাজ ছাানই, রখ: হার 
জন্মিরা থাক্ষে। তুমি যখন মোহ বলতঃ ধর্ রক্ষান্ন যাননে প্রানিত্বরাপ- যাগ 
পড়ে. নিয়, হইতে উদ্ভত হইাছ, তখন নিষ্চয়ই ডোমার শাঅরান নানী 
জামার মতে,অহিৎসাই পরম পর্ণ.) বরং হিখয বাকা ' আযাদ 
করা ঘাইডে, পারে; কিন্ত কঙ্গনই গ্রাফিহিচগা। কর্তর্য.নহে। ভুমি সিরগে 
প্রান্ত পুঙনের, স্কার় পুরুঃগাধান ধর্মকোবিঘ সো ভাড়ার খাপ। বাহারি 
কছিতে উদ্ক হইলে? সর্জনেয়া সমরে অপ্রবৃত। শরগাগত। দিগদয় 
প্রত ও রণ-পনাত্থণ শক্কেও বিনাশ কর! নিন্দনীয় বরিয়াছেন.। কিছুর 
যুদ্ধে অগ্রন্থত গুরুর প্রাণ সংহারে সমুস্তত হইয়াছ। পুরে বাগকতব, খু 
বে ব্রত করিয়াছ এবং এক্ষণে মূর্ধতা.বখতঃ তাছার উদযাপনে অবনমন 
উদ্চজ হইয়ছ | তুমি অতি ছজ্ঞের নৃদ্ষেতর ধর্মলিথ কারগত না হইয়া. 
প্রাথনাশে, উভত হইরাছ! 

হে'ধনজয়! কুরু পিতানহ ভীদ্ঘ, ধর্থরাজ ঘুমিঠির। বিছা বদির 
কুসতী, যে ধর্ছ মহন্ত কহিয়াছেন, তাহা! বলিতেছি ভন 

লাধু-ষাক্তি- সত্য কথা কহিয়া থাকেল ) সত্য-সহপক্ষা কটর কিছু মেট 
নাইপ সফাহ্রন্ব; অতি হজে । সঙ্য বাক্য প্রয়োগ, করাই, কর্বযাণ.. রিড 
নেস্বানে দিথ্যা। লতা সর, এবং সত্য, বিথ্যা| ত্বরাপ,হর? যে ছলে, হি) বার 
গয়োগ, বরা. লোবাব্ক দহ! ন্দিবাহ, রতিীত্া। াণনিযোগ & লব্ধ, 
হছকাত- এবং. জাঙ্ছণের দিহিক- মিথ্যা বাক যোগ করনে পারদ 
বাটন, দে। সঙ এ-গমডোর ছিলেম নর্প সামাদ মা -হাইর! লতাংযঠাকেনাসূকাড 
হও ভা, দিত, বালড়। জার ছে বাং লা ও লাহোর, বরা? রিও 
টিকে গাছের, ছিনিই বার্জ ধা।!..ডাতবারা বাকি, লবব্কারী, বাড়ি 
দ্াটেনাররুর। মায়া. খরাতিঠান: বাযিরা্, বিপু গুপলাত' কর্তিত. গনী . 
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আর অন্কৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বন্মীভিলাবী হইয়াও গাগা ভার মহাপাপে মহাপাপে 
নিমগ্ন হয়। 

পুর্বকালে বলাক নামে এক সত্যবাদী অনুয়াশূন্ত ব্যাধ ছিল। সে কেঘল 
বৃদ্ধ পিত! মাতা ও পুত্র কলত্র প্রস্ঠৃতি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকা নির্বাহের 

জন্ত মুগয়া করিত। একদা এরব্যাধ মৃগয়ায় গমন করিয়! কোথাও মুগ না 

পাইয় “প্রত্যাগমন কফররিতেছিল, এমন সময় পথে এক নেত্রহীন ব্যাগ 
দৃষ্টগোটর করিল।' ব্যান্র স্বাণ দ্বারা দুরস্থ বন্তও অবগত হইতে পারিত? 
ব্যাধ তাহাকে একাগ্রচিত্ে জল পান করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনাশ 

করিল। শ্বাপদ তপঃ প্রভাবে বর লাভ করিয়া প্রাণিগণের বিনাশের হেতু 
হওয়াতে বিধাত! তাহাকে অন্ধ করিয়াছিলেন। বলাক সেই ভূতগণ নাশক 
গ্বাপদকে বিনাশ করিয়া অনায়াসেই স্বর্গে গমন করিল। আর কৌশিক নামে 
এক বহুশ্রত তপন্বী ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদুরে নদীগণের সঙ্গমন্থলে বাস 
করিতেম। সর্ধদ! সত্য বাক্য বলায় তিনি সত্যবাদী বলিয়া পবিচিত ছিলেন। 
একদা কতকগুলি লোক দস্থ্য ভয়ে ভীত হইয়া বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

দস্থ্যগণ তাহাদের অন্বেষণে আসিয়! কৌশিকন্ক জিজ্ঞাসা কবিলে সে দস্থ্যদিগকে 
তাহাদের সন্ধান বলিয়! দেয় । দস্থ্যগণ তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ 

করিয়া বিনাশ করিল। কিন্তু সত্যবাদী কৌশিক ধর্মের মূর্শ অবগত না হৃইয়! 
এই সভ্যবাক্য জনিত পাপে লিগ হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইল! 

হে ধনজ্জয়! প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিতই ধর্ম নির্দি হইয়াছে। 
অহিংসাহুক্ত কাধ্য করিলেই ধর্মান্ঠান করা হয়। হিংশ্রদিগের হিংসা 
নিবারণার্থেই ধর্থের সৃষ্টি হইয়াছে । উহা! প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়াই 
বর্ম নামে অভিহিত হুয়। অতএব বদ্থার! প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই 
ধর্ণা। যাহারা অন্তের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্শ, ইহা 'স্থির করিয়! পরদারাভি- 
ঈমলাদি ভারে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও বর্ীধ্য নহে। 
যদি কেহ কাছাকফে বিনাশ 'ফরিবাগ মানসে কাহারও লিফট অনুসন্ধাদ কঙ্গে। 

ঝুচহ। হইলে পুষ্ট বাগ: ফৌনাব্গাখন “করাই উচিত। বদি একাত্তই কিৎী 
কহিতে. হয়, তাহ! হইলে “সে স্থলে দিখ্য! বলাই সঙ্গত। নে মিথ্যা, সত্য 
ধাপ হয়।. যেখ্াক্তি কোদ কাধ্য করিবার মানস শীত. অবলখন: করিনা 

$ 
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তাহা কার্যে পরিণত না করে, সে কখনই তাহার ক লাতে সমর্থ হয় ন!। 
প্রাণবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতি নিধন, এবং উপহান' এই কর স্থলে মিখা! 

বধিলে তাহা ঘোবাবহ হয় না। ধর্থবতত্বদর্শীরাও উহাতে 'অধর্শ নির্দেশ 
করেন নাই। বযেস্থলে মিখ্যা শপথ দ্বারাও চৌর সংসর্গ হইতে যুক্তি লাভ হয়, 

সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। চোরদিগকে ধন দান ক! 
বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান কবিলে অধশ্শীচক়ণ নিবন্ধন দাতাকেও 
নিতান্ত নিপীড়িত হুইতে হয়। ধর্ার্থ মিথ্যা কছিলেও যে অনুত নিবন্ধ 
পাপভাগী হইতে হুয় না, তাহায় আর সন্দেহ নাই। তোষার ধর্ম লক্ষণ 
কহিলাম, এখন তুমিই বিবেচন! কর ধর্শরাজ তোমার বধার্ছঘ কি না।":' 

অঞ্জুন কহিলেন, হে বানুদেব ! ভুমি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পয্ন। আমাদের 
হিতার্থ বাহা কহিলে. তাহা! নিশ্চিতই সত্য। তুমি আমাদের পশু মাত] সমৃপ 
এবং আমাদের গতি ও আশ্রয় । এই ভ্রিলোক মধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই 

নাই। ধর্মরাজ যে আমার অবধ্য, তাহা আমার বোধগম্য হইয়াছে । এক্ষণে 
যাহা কর্তব্য এবং আমার ও ধর্শরাজের প্রাণ রক্ষাকর হয়, তাহার উপার 
বিধান কর। 

বাস্থদেৰ বলিলেন, সথে ! তুমি ধর্দরাজের বাক্যে কুপিত হইয়া কর্ণকে 
বিনাশ করিবে, ইহাই উহার অভিপ্রায়? পাপাস্ম! স্থতপুজ একা হুর্ধর্ষ। 
আঙ্ি কৌরবগণ তাহাকে পণস্বরূপ করিয়া! যুদ্ধরূপ ক্রীড়ার প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলেই কৌরবগণ অনায়াসেই পরাভৃত হইবে । 
 হেপার্থ! এই জীবলোকে মাননীয় ব্যক্তি যতদিন সম্মান লাত করেন, 
ততদিন তিনি জীবিত এবং অপমানিত হইলেই তীহাকে জীকন্ম,ত বলিয়া 
নির্দেশ করা বীয়। গুরুকে “তুমি” বলিয়া সম্বোধন করিলে তাহাকে বধ 
কর হয়। অভএঞব তুমি পুজ্যপাদ ধর্শরাজকে “তুমি” বলিয়! নির্দেশ কর়। 

তাহা হইগেই তিনি আপনাকে নিহত বলিয়া যোধ করিবেদ। ' তৎপয়ে 
তুমি ইহার চরণে প্রগত্ হন সান্বনা করিবে। তুমি এইরপ কছিণে খাযাজ 
বশ্থার্থ পর্যালোচনা! করিয়া কখনই রোষাবিষ্ট হইবেন লা। 'অভএব ' তু 
টড দির দার রগ দন্যাকি ০০ 
বিনাশ কম। * 
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ভাছা শনির! শরীরকে, উপমেরান্থসাদে অর্জুন। জেনি, আদা, ধর্রাজ 
কে করেকবার “তু্দি* “তুমি! ' বলিয়া সধোধন- করিসা' তাকে রড 

কথ শনাইনা- অস্থচিত-বাক্য:এররোগে।ব্যধিত -ও সর্গহত হত্যা. আনান নাল 
জন্-পুর্নরায় আকাশ সদৃশ শ্তামল-অয়ি- নিকাশন। করিলেন) 

তাহ! দেখিক্া! বাদুঙেব, বলিলেন) অর্জুন ! ফ্যো্ট-ভ্রাভার, প্রতি অস্থি 

বাক্য প্রয়োগ 'করিরা" তৃূমি' অনুতগ হইয়া! আত্মঘাতী-হইার কাসন! করিস্বা.? 
হে ধনঞয়!. আত্মঘাতী হইলে: শ্রাড বধ. অপেক্ষাও, ঘোরতর নক্গকে পি 
হইবে! আত্ম প্রেশংসাই, আত্মনাশ স্বরূপ। অতএব. তুমি আব্মগুণ কীর্তন 
কর, তাহা" হইলেই তোয়াক্ বআধ্মবিলাশ, করা হইবে । 

অর্জুন তাহাই-করির, যুষিিরে চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা: প্রার্থনা কক্সিলেন ॥ 
বঙ্গদেব বলিলেন, হে মহারাজ !. সত্যসন্ধ গাণ্ডীবেধস্ব! অর্জুন প্রতিক 
করিয়াছিল ফে যে তাহছাব গাণ্ীবকে' অন্তের হচড: প্রচ্ষান করিতে, ঘলিতম 

অর্জুন তাহার প্রাণ নাশ করিবে। এইঅন্ড আমার. প্রবর্তনায় আগমার 

অপহান- করিয়াছে । গুরুলোকের অপমানই মৃত্যু স্ষদ্ধপ-। হে: মঙ্যারাঙ্গ 
এক্ষণে আমরা উভয়েই আপনার শরণাপয় হইলাম। অর্জুনের, প্রধিজা 
কক্ষার্থে জামর,যে অপরাধ, করিয়াছি, তাহা! ক্ষমা, করুম । আকঙ্গি'আাগনার 

নিয্উ. গ্রতিজ। করিতেছি, অন্ত পৃথিবী কর্র্র,শেোণিত পানকঙ্গিবে।” এক্হগ 
আগনি সুতগুজকে: নিহত বোখ-করুন। 

ধন্রান্ব যুধিতির- ঘান্ছাদেবের এই-প্রচ্ষার বাক্য শ্রযণে। সমরাছে' ভারাকে . 

উদ্ধোরন- পূর্বক ক্ুতাঙ্জলিগুটে. কহিলেন) কৃফ.]. ভুরি যাহা! কছিলে. তাহা 
ব্থার্স।' অংদি, আর্জুদেকে, অর হতে, গা্ভীম এবান কছিতে হিয়া, রিভাবা- 
কুরষ্চ কৃরিরান্ি। এক্ষণে; ভোবার বাক্যে: আহিতগবুদধ হায়ার |। জভ৭ তুছগি 
আাষাদিগজ ফোর বিল হইহক: মুল, কছিছে? আজি, ক্ডর্জুন ও. আহি 
আমরা উত্তর অক্কান, ওরা দোহা: হাযাহিনাদ | তোখাছ, একানে 

খই" জী ত্িদবাদহ, হইতে উতীর্ঘ হইলাম. তোসাট- মুদি গবষমাণ- হই 
আম়ামিগরে- অনা ও.-বনবাভুরগঃপর. লহ্িত. ছমখলাক দর, হার উদধাক 
করিন+। ই বলিয়া: রর্খরাজ পরকুরা নিখজিচা ও. রোরল্তহারিং ধলা 
ইষ্টোলন পুর্াক , আলিছর - কর সঙ্গেহমর়সে 'রোদন কমি জাগিভার। 



খাগঞারাা। ] “হার ধয। বধ 
ওসব অপ সসসককাা 

এইরপৈ “্ইডাই খল রৌধনস্করিয়া পরিশেষে *শীস্তি 'ান্ত করিগেদ 1 
হৃধিীর খলিজেন, ল্জাদার জীবনে জার আস্থা নাউ।. “বদি অই 'ভুহি কাছে 
দিলাতিত খাক্গিতে জা। পান) তবে নিশ্চই প্রাণ পরিষ্যাগ ফাজিব +” 

“ভাঙা ওুনিয়া “অঞ্জুজ বলিলেন,- হে খহারাজ 1. জামি অতা,পনভাশগের গা, 

তীর্দদেদ, মকুল ও সহদৈধের ' শপথ ধনিয়া 'কহিতেছি যে, ছাড ছয় সমন 
খর্ণকে নিপার্ডিত কগ্গিব, 'মচেৎ “স্বয়ং তাকায় হনে নিহত 'ছুইয়া ধহীতিলে 
নিপতিত হইব 7) এক্ষণে শ্রই প্রতিজ্ঞা কিয় অস্ত্র গ্রহণ :করিলাম। “ইহা 
যলিয়৷ বাস্ছীদেখকে কহিলেন, হে+স্কঞ্চ। খ্জন্ত তোমার বুদ্ধি ধলে নিগ্চয়ই 
চৃউপুজকে সংহথীর করিব । ছা্ছুদেৰ 'বলিলেন, পার্থ! তুমি 'ঈহাধল ধর্ণকে 
বিনাশ করিবার উপযুক্ত পাত । ভুঁরি পরাজানত পৃ্তপুজকে নিহত- কারিবে, 
আমি ইহা 'সঙত 'অভিলাষ 'ক্ষরিতা খাকি। 'অনপ্তগগ ঘুধিষিরকে বলিলেন, 
মহায়াজ | 'অঞ্গুনকে সাদ] দিস! হুগগাত্ম! কর্ণের ঘিনাশে অনুজ! কক্ষন। 

আমরা আপনাকে কর্ণশগ্গে লীড়িত প্রবণ কর্িগা আপনার কুশল জাদিধায় 
উন্ভ এখানে 'জাগমন খারিয়াছি। হার রন 
এক্ষণে অঙ্ছুনকে পবিজর জাতার্থ আশীর্ধাহ ক্ষন । 

ঘুর্ধিষটির 'তাঞ্জুনকে কহিলেন, 'হে ধলজয়! তুমি আমাকে অবশ্ত হিতকর 
সখা কহিয়াছ, ভাহা পর হইলেও আছি, হভামাকে ক্ষমা করিলাম । 'খআঁমি 
অশুভ! ' করির্ডেছি, 'তুমি কর্ণকে জয় কয় । জমি তোমার প্রতি হর্বাক্া 

 'য়োগ করিয়াছি বলির! জুন্ধ ছইও না? 'অর্জুদ জোষ্ঠ ভ্রাতাৰ কথ! শুনিয়া 
. হণত ছইয়া শীহার উপ ধারণ' কক্সিংলন। 'তাহ! দেখিয়া যুধিতির ীহাকে 
স্উতোগন ফিরিয়া কহিলেন, ভ্রাত31 “আদাকে ধিশেধয়াপে 'সশ্মালিত' ক রিযাছ, 

ভব "আলীধীদ +কসিতেছি, “অর্টিগাৎ জয় ওঁ দাহাত্য' লাভ কয়। 
আঙজুন-কহিলেন। হে-দহরর়াজ 1 'অভই' 'ধগর্থিত 'লাপাত্থা কর্ণকে' গন 

'াদাদেজেইণ' করিব গগন থে" শরজালে আপনাকে "নিপীড়িত হনিয়াত্ছে, 
“ভাঙার ধলনাদানস্বারিধ। “হে অহারাজ 1 -জাপক্ার পদ শগশ' করিয়া প্রস্থিজা 
কারার কারার রানা রাগ হইতে গাতাগধন 

'সফারিখ না। - " 
১ কারুর গর কট জী লগ. 'স্রজাগধণ 
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ফরিতে করিতে ' পখিষধ্যে ভ্ঃ অঞ্জুনকে বলিতে 'লাগিলেন, . নখে"! 
শাাণ্ডীব প্রভাবে তুমি যাহাদিগফে পরাজয় করিয়াছ, তোম! ভিন্ন জন্ত কোন 

মন্গদ্তই তাহাদিগকে জয় করিতে লমর্থ,নছে। তোম! তিল কোন্ বীর ভীন্ম, 
ভ্রোশ, তগাত্, শ্রুতায়ুঃ, অচ্যুতাঘুঃ, ফান্োজ দেলীর দুদক্ষিগ। ব্যবন্তি দেশীয় 

ধিঙ্গ ও অন্থুবিদদের সহিত যুদ্ধে প্রনৃপ্ত হই! শ্রেয়োলাতে সমর্থ হয়? তোমার 
দিবা অন্তর, হন্তলাঘব, বাহুবল, ঘুদ্ধে অসংমোহ্বিজ্ঞান। দৃঢ়ভেদিতা, লক্ষ্যে 
অখ্থলন ও প্রহ্থার বিষয়ে বিশেষ জরনিপুপতা আছে । তুমি দেব গন্ধরর্ধ সমবেত 

সমুদয় স্থাবর জঙমাত্ক ভূত বিনাশ কল্গিত্ি পার। পৃথিবীতে তোমার তুল্য 

যোদ্ধা আর নাই। অধিক কি সমরছূর্ঘদ ধন্ুর্ঘর ক্ষত্রিয়গণের কথ! দুরে থাকুক, 

দেবতাদিগের মধোও তোমাগ্গ তুল্য বীর কখন শ্রবণ ব৷ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 

সর্বলোক জষ্টী পিতামহ গাণ্ীব শরাসন নির্মাণ করিয়াছেন। তুমি সেই 
গাণতীব লইন্া যুদ্ধ কৃপ্সিতেছ) অতএব তোমার তুল্য বীর আর নাই। যাহা 

ছউক, যাহ! তোমার ক্তিকর তাহা নির্দেশ করা! আমাব কর্তব্য। হে 

অহাবাহো! কর্ণকে অবজ্ঞা করিও না। মহারথ সুতপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত। 

নিতান্ত গর্ধিিত, সুশিক্ষিত, কাধ্যকুশল, বিচিত্র যোদ্ধা ও দেশকালকোবিদ । 

আমার মতে সে তোমার তুল্য ব| তোমা পেক্ষ। সমধিক শক্তিশালী হইবে, 

সন্দেহ নাই। অতএব পরম হত্ব হকারে তাহাকে সংহার করা তোমার 
কর্তব্য । নেই মহাবীর তেজে হুতাশন সম্কাশঃ বেগে বায়ু সদৃশ ও ক্রোধে 
অন্তক তুল্য । যেই বিশাল বাহুশানী বীরবনের দৈর্ঘ্য আট অরদ্ধি (হত্ত) 
পরিমিত। বক্ষম্থল তি বিস্তৃত এবং সে নিতান্ত ছুর্জয়, অভিমানী, প্রিয় 

দর্শন, যোধগুণে সমলঙ্কৃত, মিত্রগণেক্ন অভরপ্রদ, পাগুবগণের বিদ্বেষী এবং 

ধার্তরাষ্ট্গণের হিতাছুষ্ঠাননিরত। আমার বোধ হুইতেছে তোম! ব্যতিরেকে 
অন্ত কেছই সেই মহাবীরকে বিনাশ করিতে সবর্থ গছৰ । অতএর তুমি অস্ত 

তাহাকে : বিনাশ কর। হৃতগুত্র অতিশর হছুনাত্যা, পাপদ্বভাষ, ক্রু ও 

তোহাদিগের প্রতি বিদেষ-বুদধিসম্প্ন।. হুরাত্মা সৃতেগুজ বলর্পে গর্বিত 
হইয়া সতত পাঁওবগণের জপদান করির! ,খাকে। পাপপ্লারণ হুর্ধ্যোধনও 
উহার বীধা শ্রন্তাবে আপনাকে মহাবীয় হঙ্জিয়া বিথেচনা করে। জ্ঞএব" 
আজি তুমি ' যেই শরাসন- খক্াধানী গর্বিতন্বভাধ' পাঁপকার্যের মুল -দ্বরপ 
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অস্ক সপ্তদশ দিন' হইল অনবক্ষত অসংখা হন্ডী, অস্থ ও মনুষ্য বিনষ্ট 

ছইতেছে। পাঁগুব পক্ষীয় বিপুল সৈম্ত কৌধব সৈস্তের সহিত যুদ্ধে “বর্নিত 
হইয়া অল্লমাত্র অবশিষ্ট আছে। কোৌরবগণ প্রভূত গজবাজি সম্পন্ন হইনাও 
তোমার প্রভাবে যমালয়ে গমন করিতেছে । পাধ্াল, সঞ্জয়, মত, কাকুষ ও 

চেদিগণ তোম! কর্তৃক রক্ষিত হইয়াই শত্রক্ষন্তে কৃতকার্য হইক্বাছেন। পাগুব- 
গণের মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমা কর্তৃক বক্ষিত ন! হুইয়! কৌরবগণকে জর 
করিতে পারে? আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, কৌরব সৈন্তের কথা দুরে 
থাকুক, তুমি সুগ্াানুর লক্ম সমবেত ত্রিলোক জয় করিতে পার।, তুমি জয়ত্রথ 
বিনাশ সময়ে যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, আর কোন ক্ষত্রির তদ্রুপ করিতে 

পারে? তুমি সমুদ্র কোৌবব সৈম্ত নিবাবণ ও মহাবীয় ভূপতিগণকে সংহার 
কবির অন্ত্রবলে সিশ্ধরাজকে নিহত করিয়াছ, ভূপতিগণ সিন্ধুরাজের বধ 
আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান কবেন ? কিন্তু তূমি সেরূপ বিক্রম প্রকাশ পূর্বক তাহাকে 
নিহত কবিয়াছ বলিয়া আমাব কোন আশ্চর্য বোধ হয় না। তুমি যদি সম্পূর্ণ 
একদিন যুদ্ধ কবিয়্া এই সমুদ্বয় ক্ষত্রিক্ষকে বিনষ্ট কর, তাহা হুইলেও আমি 
ইহার্দিগকে বলবান্ বলিয়! স্বীকার করি; কিন্ত তুমি মুহূর্ত মধ্যে ইহাদিগকে 
সংহাব করিতে পাব! যখন তীন্ম দ্রোণ নিহত হইয়াছেন, তখন ভয়ঙ্কর 
কৌবব সৈল্ত বীরশৃন্ত হইয়ছে। এক্ষণে কৌরব পক্ষে অশ্বখামা, কতবর্খা, 

কর্ণ, মদ্ররাজ ও কৃপাচার্ধ্য এই পাঁচজন মাত্র মহারথ অবশিষ্ট রহিয়াছে। 
তুমি অন্ত এই পাঁচজন মহারথকে নিপাতিত করিয়া মহারাজ যুধিষ্টিরকে 
গিরিকানন সমদ্বিত এই পৃথিবী প্রদান ' কর। বদি তুমি তোমার গরু 
দ্বিজাগ্রগণ্য দ্রোথাচাধ্যের সম্মান রক্ষার্থ অন্বখাম! ও আচাধ্যগৌরব প্রযুক্ক 

কপাচাধ্যের প্রতি দয়! কর; এবং মাতৃ-বান্ধব বলিয়! কৃতবর্মাকে ও মাতাব 

ভ্রাতা ঝলিক্গা মদ্রাধিপতি শল্যকে বিনাশ না কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র 
আপত্তি নাই)" কিন্তু পাপাস্মা নীচাশয্প কৃতপুত্রকে অবিলম্বে নিশিত শরে 
নিহত করা তোমার অবশ্ত কর্তব্য । আমি কহিতেছি, ইহবতে ভোদার 
অনুমাআও ঘোষ নাই। ”, ০ 

[৫৯] 
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ছর্য্যোধন রজনীযোগে তোমাদিগকে বাতার সহিত - দশ্ধ করিতে উত্ভত 

ও সভামধ্যে দত ক্রীড়ার প্রই্ত্ত হইয়াছিল। পাপপরাগীণ হৃতপুত্রই তৎ- 
সমুদয়ের মূল । ছকাত্মা ছর্যোধন ক্র সাহায্যেই প্রতিনিয়ত পরিত্রাণ 
কানন! করিয়] থাকে এবং তাহার বলেই জামাকে নিগ্রহ করিতে উদ্তত 
হইয়াছিল। পাপিষ্ঠ ধৃত তনয় ইহ! স্থির নিশ্চয় করিয়াছে, কর্ণই পাণওব- 
.দিগকে পরাজিত করিবে | এ ছ্রাত্মা তোমার বলবীরধ্য অবগত হুইয়াও 
একদাত্র কর্ণকে আশ্রয় করিয়া তোগাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 

হরাত্মা হৃতপুত্রও, 'জামি পাগুবগণ ও বানুদেবকে পরাজয় করিব বলিগ্না 
প্রতিনিয়ত ছরাশয় ছর্যোধনকে উৎসাহ প্রধান পূর্বক সমরাঙ্গনে গর্জন করিয়া 
থাকে । ফলতঃ হুরাঝ! হুর্যোধন ভোমাদের প্রতি যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছে, 
পাপাত্বা কণই তৎসমুদ্রয়ের সূল। অতএব অস্তই কর্ণকে বিনাশ কর। 

অসহার বালক অভিমন্থাকে এই সমস্ত ক্র,রকর্প] মহারথ নিরন্তর দেখিয়াও 

বিনাশ করিয়াছে। সেই অবধি ক্রোধানলে আমান দেহ দঞ্জ হইতেছে । 
হে ধমগ্রয়! পাপাত্ম! সতপুত্র সভামধ্যে কৌরব ও পাগুব সমক্ষে ড্রৌপদীকে 
কহিয়াছিল, হে বিপুলনিতন্বে! মৃদ্রভাষিনি কফ! পাগুবগণ নিহত হুইয়া 
শাখত নরকে গমন করিয়াছে! অতএব তুমি অন্ত কাহাকেও পতিত্বে বরণ 
কক্স। তোমার পূর্ব ভর্তুগণ বর্তমান নাই, অতএব এক্ষণে দাসীভাবে কুরুরাজ 
সদনে প্রবেশ করা তোমান্স কর্তব্য। হে পার্থ! পাপপবায়ণ সুতননন 

তোমার সদক্ষেই ভ্রৌপদীর প্রতি এইকপ কুবাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছিল। 
আজি তুমি জীবিতনাশক শিলাশিত ম্থবর্ণমন্ব শরনিকরে সেই হরাত্মাকে 
নিহত করিয়া তাহার ছর্বাক্য ও*তোমার প্রাতি যে নকল পাপাচরণ করিয়াছে, 

তৎনগু্য়ের শান্তি বিধান কক্স। আজ কর্ণ গাীব নিম্মুক্ত ঘোরতয় শরনিকর 
চ্গর্শ করিয়! ভীক্ম ও ভ্রোধাচার্যোয় বচন প্মরণ করুক। আজ তোমার ভূজ- 

নিক্ষিপ্ত বিহতপ্রত ন্ুবর্ণ-পুঙ্ঘথ নার়াচ সমুদয় হুতপুজের চর্ম ও নর্দ বিদায়ণ 
পূর্বক শোঁণিত পান করত তাহাকে ঘমরাজ ক্সাজধানীতে প্রেকণ করুক । 
সই ছুরাত্মার ইত্জিকক্ষ ধ্বজ ভোমার তল্লে উন্মধিত হইয়া কম্পিত হইতে হইতে 
তলে মিপতভিত হউক | | 

মহাবীর শল্য তোষার শরনিকক্ে সংচুর্ণিত, বোধপুন্, কমকম্ডিত বখ 
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পরিত্যাগ পূর্বক ভয়ে পলায়ন করুক। আজি ছরাঘ্থা! ছর্য্যোধন হৃতপুজকে 

নিহত নিরীক্ষণ করিয়া! রাজালাত ও জীবনে নিরাশ হউক । 
তাহা শুনিয়া! মহাবীর ধনজয় ক্ষণমধো শোকশুন্ত এবং অত্যন্ত আনন্দিত 

হইয়া! কর্ণ বিনাশার্থ গাভীব গ্রহণ ও তাহার জ্যা পরিমার্জন পূর্ব্ণক কেশবকে 
সন্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কেশব! "তুমি ভূত ভবিষ্বাতের প্রবর্তরিতা। 
তুমি খন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়! সহার হুইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার 
জঅরল/ত হইবে । হে কঃ! আমি তোমার সাহায্য লাভ করিয়! হৃতপুতের 
কথ! দুরে থাকুক, একজ্র মিলিত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই জীবন নাশ 
করিতে পারি। আজি ঘোবতব সংগ্রামে আমি সুতপুত্রকে নিহত করিলে 

যতদিন পৃথিবী বিস্তমান থাকিবে, ততদিন আমার কীর্তি সর্ব দেদিপাষান 
রহিবে। আজি আমার বিকর্ণ অস্ত্র সকল গাণ্ডীব নিমুত্ত হুইয়! কর্ণকে 
যমালয়ে প্রেরণ করিবে। হ্ৃতপুক্রকে সমরশারী করিয়া! ধর্শবাজেরতয়োদশ 

বর্ধব্াপী রজনী জাগরণ অপনলীত করিব। আজি তিনি প্রীত ও প্রস্নমনে 
শাশ্বত স্ুখভোগে কৃতনিশ্চয় হইবেন। হে কৃঞ্চ! ছুরাত্মা সৃতগুতর পূর্বে 
প্রতি! করিয়াছিল, অর্জুনকে বিনাশ না কবিরা কদাচ পদ প্রক্ষালন করিব 
না) আজ সম্গতপর্ধ শর দ্বারা তাহার দেহ রথ হুইতে নিপাতিত করি! 
তাহার সেই ব্রত উদধাপন করাইব। ছুরায্মা! যে ক্কষ্জাকে “পতিহীন! হইয়াছ” 
বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, আজ আমার বোষে।দ্ধত আনীবিষের স্তায় ভীষগ- 
দর্শন স্ুনিশিত শরজালে তাহাব উত্তব প্রদান করিবে। 

ইহা বলিতে বলিতে তাহারা রণস্থলাভিমুখে ভীষণ বেগে গমন করিতে 

লাগিলেন। 
মাচুষ মাত্রেই শক্তি নিহিত আছে। সময় সময় তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার 

প্রয়োজন হর়। যাহার যেমন শক্তি, উদদ্ধ হইলে ব্যক্তি বিশেষে তাহা দশ, 
বিশ ৰা শতগুণ বদ্ধিত হয়। উত্তেক্রনা মানুষকে অসীম সাহসিফ কাধ্যে 
প্ৃদ্ধ ও অসম্ভাবিতপূর্বব কর্ণ সম্পাদ.ন প্ররোচিত করে। উষ্চেজনার বশেই 
দাচুষ 'কন, অভিন্নীক্ব গঠিত ও অদাহৃধিক কার্ধ্য সম্পান করে । উত্তেজনা 

* সাথ সঙ্গ বিশেষে যেমন গঠিত কার্ধা সম্পাঙ্গিত'হয়, আবার সহদেস্তপ্রণোদিত 
হইলে আাহাই মাজজযকে দেব প্রদান করে। হুশ্বভাষে অনুধাবন বনিক! 
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দেখিলে, দেখা যায়, উত্তেজনাই .সদলদ সমুদয় কর্ণের মুল । উত্তেজনা ন! 
থাকিলে কোন কার্ধ্েই সাফল্য লাভ কর! যায় না। উত্তেজনা না হইলে 
অন্থরাগ জন্মে না। শিক্ষক, গুরু, উপদেশক, সমাজ সংস্কাবক, দেশপ্রাণ ও 

ধর্শ-রক্ষক ব্যক্তিবর্গ উপদেশের মূলে উত্তেজন$ অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দেম। 

সুরু, সহপদেশক বা সংশিক্ষক, শিবা, ছাত্র বা আজ্ঞান্ুবর্তী জনগণে বাজ্য, 

খশ্্্য। ধন ও ধর্্মাদি লাভরূপ লে।ভ প্রদর্শন পূর্বক অনুরাগোত্েজনায় প্রবুদ্ধ 
করিয়া যেমন তাহাদিগকে বীর্যশালী ও মহছদাব পদবীতে উন্নত করত মানবেব 

প্রাতঃপ্মরণীয় করিরা তুরেন; পক্ষান্তরে তেমনই আপনাদের মহস্বও প্রদর্শন 

করেন। 
মহোপদেশক মহামহীয়ান্ ভূতভবিষ্্বর্তমানজ্ঞ মহামতি রুষ্ণ। কর্ণব্ধ 

জন্ত অজ্ছুনকে উত্তেজন! প্রদান কবিবাব নিমিত্বই যুদ্বস্থল হইতে সহসা! কর্ণ 
শর-পীড়িত যুধিঠিরের নিকট আনয়ন কবিলেন। যুধিষ্টিরের অবস্থাও অঞ্জুনকে 
অল্প উত্তেজন! প্রদান করে নাই। তাহার উপর যুধিষ্টিবেব মর্্াস্তিক মর্শা- 
বোনাও তাহাকে বিষম উত্তেজিত করিয়া তুলিল। যুধিষ্টিববধোতোজেনাদি 

ঘটনাচ্ছলে কষ, অঞ্জনের কর্ণবধ-প্রতিজ্ঞ। নবরাগে রঞ্রিত করিলেন। 
যুধি্টিরের মর্ান্তিক বাক্য অজ্জুনকে উত্তেজনা-পুর্ণ ও অসীম বলে বলীয়ান্ 
কন্দিয়! তুলিল। তাহার উপর পরম বাক্চতুর, মহামনম্ী, সাক্ষাৎবোদ্বরূপ, 
মহোঁপদেশক, নর্ধবলের আধার, পরমমনোজ্ঞ অসৃতভাবী, নয়ন্মনোহর, 
মদনমোহন, সর্বজনপ্রিয় মাধব যেমন ককিয়া ঘলিলে অর্জুনের হৃদয় উত্তেজিত 

হয়, তেমনই কিয়া, বলিতে লাগিলেন। অর্জুনের কুগুলিনী শুক্তি জাগ্রত 
করাইলেন। এক অঙ্ছুন, কুষ্চ প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়! সহ্র হুইয়) 
উঠিলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় সবই হর। অঙ্জুনও তাহা জানেন। তথাপিও 

তিনি লোক শিক্ষার জন্ত অর্জুনকে প্রণোদনা দান করিতে লাগিলেন। 
অঞ্জুম এমন আত্মপন্তিতে প্রতিষ্ঠ হইলেন যে, তেমন এক কর্ণ কেন, সহশ্র 
কর্ণ তাহান় সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি অনায়াসে অবহেলার কিছুমাত্র 
মনোষেগ প্রদান 'না করিয়াও তাহাদিগকে মুহুর্তে বিনাশ করিজে পারেন। 

ওদিকে. কর্ণ পাগুবগণকে, “তিরস্কার ও তীহাদিগের পরাক্রমকে, ' 

করিলে বিশেষতঃ ভীমার্জুনের প্রাণনাশ বিষয়ক উত্তেজন। পুর্ণ বাক্যে ছিজ 
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শক্তি সামর্থ্য ও মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আরস্ত করিলে মত্ররাজ শল্য তৎক্ষণাৎ 

পাওবগণের গুণ-কীর্তন এবং অঞ্জনের অসীম বিক্রম ও মহত্ব বর্ণনচ্ছলে, কর্ণ যে 
তাহাদের নিকট অতি তুচ্ছ, তাহাই প্রদর্শন পূর্ববক তাহার শক্তি হাস কক্গিতে 
লাগিলেন। ২ ফি 

শ্ীপ্রারামরুষ্ণপরমহংসদেব বলিয়াছেন, “নাই নাই করিলে সাপের বিষণ 

থাকে না।৮ “পাপী পাপী করিলে মান্য পাপী হইস্া! যায় 1, এই নীতিতে 
কর্ণ ক্রমশ: দমিয়া যাইতে লাগিল। 

তাহার শক্তি সামর্থ্য ক্রমশঃ যেন জড়ীভূত হইতে লাগিল। কর্ণ বহুবার 
অর্জুনের নিকট পরাতৃত হুইয়াছে, শল্যের বাক্যে তাহা! তাহার স্বতিপথে 

জাগরুক হইয়া তাহাকে আকুল করিয়! তুলিতে লাগিল। মনে হইতে "লাগিল, 
তাই ত অঞ্জুনকে পবাৃত করা সহজ নহে। তখন নিরাশার অবসাদে 
তাহার শক্তি অবসর হইতে লাগিল! 

এই জন্য শ্রীপ্রীরামকৃষ্খপরমহংসদেব সকলকেই উৎসাহ দিয়া বসিতেন 
/ওগো ! তোমার ভিতরে যে মহৎ শক্তি আছে, তাহাকে জাগাও, জাগাও 

জাগাও! হবে না কে বললে? শক্তি জাগ্লে, হ'তে কতক্ষণ? তুমি 

আশা! ভবসায় অন্গুর/[গে অগ্রসব হও, কাজ কব, তবে ত হুবে।” 

যেমন্ত্রে সাপেব বিষ নষ্ট হয়, বোজার খাইলে আবার সেই মন্ত্রে প্রাণ 
বিয়োগও ঘটে । যে মঙ্ত্রে লোক নরকে বায়, সেই মন্ত্রে লোক স্বর্গলাভও 

করে! মন্ত্র এক; কেবল বীজ তফাৎ! 

উত্তেজনা অনুপ্রাণনায় কি নাহয়? অসৎ উত্তেজনায় এক হলো, হাতে 

রিভলবার বাধ্রা আলীপুরের সরকারী উকীল আগুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা 

কবিল! আব সহৃতেদনায় নিখাদ পুজ একলব্য অজ্জুন অপেক্ষাও অদ্ভুত 
ধন্ুর্বদ্বিশারদ হইয়া! উঠিলেন ! 

উৎসাহ পাইলে, যাহা শ্বারা যে কাজ যতটুকু পাওয়া সম্ভব, দশ বিশগুণ 

না হউক, তাহার বেশী পাইবেই পাইবে । যাহাকে গব! মূর্ধ বলিবে, 
বলিতে বলিতে সে তঞ্জুপই হইয়া যাইবে । মন্ত্র আর কি? ইহাইত মন্ত্র। 

অতএখবরকলকে এমন মন্ত্র দাও, বে মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া তাকায় অপনাদের 
কল্যাণ এবং জগতের মঙ্গল করে। গবা ছেলেকেও বুদ্ধিমান বলিয়। উৎসাহ 
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দিলে ক্রুষশঃ তাহার বুদ্ধির স্কুরণ হইবে । অন্ততঃ সে সে বিষয়ে চিন্তা 
করিবে; এবং চিন্তায় ক্রমশঃ তাহাকে উন্নত কষ্সিষেই করিবে। 

যাহাহউক, এক মষ্বে জর্জুন উত্তেজিত ও প্রভৃত বলসম্পর হুইয়! উঠিলেন ; 
জন্ত মন্ত্রে কর্ণ বলবুদ্ধিহীন ও তয়াকুল হ্ইন্বা উঠিল। কিন্ত ক্ষত্রিয় সন্তান, 
অত্যাস বশে তাহা পরিহার করিবাব চেষ্টা করিয়া কর্ণ মৌখিক তেজোসম্পন্ন 
হইয়া! বুদ্ধে বলবিক্রম প্রকাশের অভিনয় করিতে লাগিল। 

অর্জুন ক্ৃষ্ণেব নিয়োগে একবারে রণক্ষেত্রে কর্ণের সম্থুখে উপস্থিত 'লইলেন। 
রণস্থল ভেদ করিয়া আসতে আসিতে দেখিলেন, ভীমবিক্রদ ভীমসেন গদাঘাতে 
ছঃশাসনের মন্তক চূর্ণ করত তাহাকে রখ হইতে তৃপাতিত কবিয়া প্রজলিত 
হুতাশনের ভ্তার ভীষণ আকান ধারণ পূর্বক স্থৃতীস্ক অসি হন্তে লইয়া কণ, 
ছধ্যোধন, কৃপাচার্য্য, অঙ্খথাম! ও ক্কৃতবর্পাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে 
যোধগণ! আজ আমি পাপাত্মা হঃশাসনের উষ্ণ রক্ত পান করিব! তোমাদের 
স।ধা- থাকে তাহাকে রক্ষা ক। ইহা! বলিয়াই তিনি বিপুল বিক্রমে লম্ 
প্রদান পূর্বক তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিনা উষ্ণ শোণিত পান করিতে কন্নিতে 
বলিলেন, রে পাপাত্বা! এখন আর একবার আমার “গরু.গরু” বলিয়া 
উপহাস কর্। রে ছঃশাসন! ছূর্যোধন, শকুনি ও হৃতপুত্রের কুমন্ত্রণাতে 
আমর! যে প্রমাণকোটি নামক প্রাসাদে শয়ন, কালকূট ভোজন, কুষঃ- 
সর্পের দংশন, ছতে রাজ্যাপহরণ,. ল্লৌপদ্দীর কেশাকর্ষণ। জতুগৃছে দাহ, 
অরণ্যে বাস, সংগ্রামে অস্ত্রাঘাত, স্বগৃহে ও বিরাট ভবনে ছঃখোদেগজনিত বিবিধ 
ক্লেশ পরম্পর! সহ করিরাছি, তুই সে সকলের মুল ! জাজ তাহার বসান হুইল। 

অনস্তর কেশব ও অর্জনকে ন্িন্নীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে বীরছয়! 
আমি ছঃশামন নিধনার্থ যে প্রতিজা। করিয়াছিলাম আজ রণস্থলে তাহ! সফল 
করিলাম। 

এক্ষণে অব্লিদ্বে এই সংগ্রামরণ বক্ষে হর্য্যোধবরপ দ্বিতীয় পণ্ডকে সংহার 
করিব। জাছি নিশ্চয়ই, কৌরবগণের সমন্দে- পঙাতাতে এ হুরাত্মায় মন্তক 
বিমর্দন পূর্বক উহ্থাকে বিনাশ করিয়া শাস্তি লাত করির 1*, 

ঠর্ধোধন, কর্ণাদির সমক্ষেই ভীমকে বলপূর্র্ঘক ছঃশাসনের রক গান, ররিতে 
দেখিরা যুদ্ধজয়ে নিরাশ ও ভ্রাতৃশোকে কাতর হই! 
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এদিকে জঙ্জুন উপস্থিত ছইলে ঘোরতর সংগ্রহ আরম্ভ ইইল। হৃতগুরর 
কর্ণের উদ্ভোগে ছূর্যেোধন, কৃতবর্শা, শকুনি, কপ ও অধ্খামা একবোগে 

খাশ্খদেব ও ধনগ্জয়কে শাণিত শন্নিকরে অত্যন্ত তাড়না কঙ্গিভে লাগিগ। 
মহাবীর অর্জু অরাতি শরে সমাহত হইয়া অতি লঘুহন্তে শরনিকরে 
তাহাদ্দিগের শরাসন, 'তুণীর, ধ্বজ, অন্ব, সখ ও সারথিকে এককালে ধ্বংস 
করিয়! দ্বাদশ বাণে সৃতপুক্রকে বিদ্ধ করিলেন। অনস্তর একশত ননী, এক 
শঙ গজারোহী এবং অশ্বারোহী শক, ববন ও কাদ্বোজগণ অঞ্জনের বধাভিল।যে 
সত্বর তীহাগ্ প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সন্বর শঙ্নিকর 
ও ক্ষুর দ্বারা সেই অশ্ব, হস্তী ও রথারোহী বীরগণের অস্ত্র শস্্র ও মস্তক ছেদন 

খেরিয়া তাহাদিগকে বাহনগণের সহিত যমালয়ে প্রেবণ করিলেন। 
জঞ্জুনের এই অদ্ভুত কাধ্য দেখিয়া দেবতাগণ তীছার মন্তকে পুষ্প বৃষ্টি 

করিতে লাগিলেন॥। কৌরবগণ আতঙ্কে কাপিয়৷ উঠিল। অস্বখাম! ছুধ্যোধনেন্ন 

হন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে সাত্বনা গ্রদান পূর্বক বলিলেন, মহানাজ | ক্ষাস্ত 
হউন, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। অর্জুনের ভসাধারণ বীরত্ব দর্শন 
করিলেন ত1? আর যুদ্ধজয়ের আশ! করিবেন না। আমি ও মাতুল ককপাচার্ধ্য 
অবধ্য বলিয়াই এখনও জীবিত আছি। অর্জুনের হস্তে কাহারই নিস্তার 
নাই। আমি অচ্রোধ করিলে পাগ্ুবগণ 'অবশ্তই সন্ধি করিবে। জনার্দনেব 

বিরোধে বাসনা নাই; কেবল আপনি অভিমত করিলেই হুয়। যদি আমার 
বাক্যে কর্ণপাত না করেন তাহা! হুইলে নিশ্চয়ই নিহত হুইবেন। কারণ, 
বক্ষে দেখিলেন যে ইন্দ্র, যম, কুবের ও ভগবান্ বিধাতা! যে কার্ধ্য সম্পানে 

অসমর্থ হন, অজ্জুন একাক্ষী সেই কাধ্য সাধন কর্িল। হে রাজন্! 
অজ্জুন এতাদৃশ গুণশালী হুইরাও আমার বাকা লঙ্ঘন করিবে না। সে 
সর্বদা] তোমায় অনুগত হুইয়! কালযাপন করিবে । তুমি প্রসন্ন হইয়! শাস্তি 
অবলম্বন কর। তৃমি জাঙ্গাকে সন্মান করিয়া থাক? এবং জামার সহিত 
সোহার্দ আছে বলিয়াই আমি তোমাকে এইরূপ কহিতেছি। 

ছর্ধ্যোধন বলিলপ্পাথে ! হুরাত্ম! বৃকোদয় শার্দূলেয স্তান্থ সহসা ছঃশাসনকে 
নিহত বঙ্গিরা আপনার সাক্ষাতেই যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা 
আমার হৃদরে গ্রথিত হইয়াছে] আবনা পাগুবগণের সহিত বানা 
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বৈশ্বাচরণ কন্ধিয়াছি! তারা তৎসমুদয় প্মরণ করিয়! কখনই সন্ধি করিতে 
সন্মত হইবে না। বিশেষতঃ এ সময় কর্ণকে ধুদ্ধ হইতে. নিবৃত্ত করা আপনার 
কর্তব্য নহে! প্রচণ্ড বা যেমন উন্নত মেরু পর্বতকে ভঙ্গ করিতে পারে 

লা, তদ্রপ অর্জুনও কখনই কর্ণকে নিহত কবিতে পারিবেন! ।ঞ হে গুরুপুত্রে ! 
আজি অঙ্জুন অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে ; কর্ণ এখনই উহাকে বিনাশ করিবে। 

খনস্তর কর্ণেব সহিত অঞ্জুনের ব্বম যুদ্ধ বাধিল। কর্ণ অতিরোধে 
অর্জুনেৰ প্রতি নাগাস্ত্র প্রয়োগ করিলে ঝ।ভুদেব তৎক্ষণাৎ রথচক্র মৃত্তিকাগর্ডে 

কিঞ্চিৎ প্রবেশ কর।ইয়! দিলেন। জন্বগণও জাঙ্গু আকুধ্িত কবিরা ভূতলে 
উপবিষ্ট হইল। ন্ুুতরাং তাষণ নাগান্্র অঞ্জনের কিবীটে লাগিয়৷ তাহাকে 

চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এক নাগ খাগুব দাহ সময়ে রক্ষা পাইয়া শত্রুতা 

সাধন জন্ত অঞ্জুনেন্ প্রাণনাশ নিমিত্ত নেই খাণে অলক্ষ্যে অবস্থান করিতেছিল 3 
সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে ন! পারিয়া কর্ণকে বলিল যে আমাকে ন! দেখিয়াই 
আপনি বাণ পরিত্যাগ কবায় আমি উহ!খ জীবননাশ করিতে পারিলাম না। 
অতএব আপনি আবার সেই বাণ নিক্ষেপ করুন আমি অঞ্জুনকে বিনাশ 

করি। তাহা দেখিয়া ফ্ঞচ সত্বর সেই সপকে বিনাশ কবিতে আদেশ 
করিলে অর্জুন ছয় ৰাণে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সংহার করিলেন। 

অন্তর অজ্ঞ্ন অতি সত্ব অসংখ্য স্থশাণিত বাণে কর্ণেব মর্শচ্ছেদ 

করিলেন। শোণিতত্রাবে ভাহার অঙ্গ প্লাবিত হইল এবং সে রখোপরি মৃষ্ছিত 
হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া অর্জুন কিন্তৎংকাল অপেক্ষা করত বাণত্যাগ 
বন্ধ করিতলন দেখিয়া, বাসুদেব বলিলেন, অঞ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত 

হইতেছ? পঙ্িতের! দুর্বল অরাতিকেও নিধন করিতে কাল প্রতীক্ষা 
কবেন না। তাহার) ব্যসননিমগ্র শক্রকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম ও কীর্ডিলাভ 
কবিয়৷ থাকেন। অতএব তুমি প্রবল শক্রু বীরপ্রধান কর্ণকে সহসা নিহত 

করিতে সচেষ্ট হও। 
সর্পমুখ বাণ বিন, রথ ঘুণিত ও পরশুরাম প্রদত্ত অন্তর স্বতিপথ হইতে 

তিরোহিত হওয়াতে কর্ণ অতিশয় বিষ ও বিহ্বল হইফা। এবং ক্লেশ সঙ্থ্ 

করিতে ন! পারিয়া হস্ত বিঘূর্ণন পূর্বক আক্ষেপ করত কহিতে লাগিল, 
ধর্ণজি ব্যক্তিরা সতত কহিয়া থাকেন যে, ধর্্ 'খার্দিককে সর্বদা রক্ষা করেন। 



-€ জারকাছিগ ] " * আটিটলেরর । চাদ, 
পপ পপ পাপ 

'ঝআন্রী, গু এমভি আাহসারে: এর্দ হক্ষণে হু ও. দরে. দা তদ্ি. ছি 
85: রা কাছিযোনামদিগা. নিশি, কছিেছেন,).. পর 
জানিনা কাকারিতইল্কন্লালা 

“ সেরধুজ এয়ার; হুধিরে বৃথিতে . অর্জন পরে বিন আহ) ভা 
আপ: বাতি বিজ টার্ন 

বিরহিত) জাহিতে আিল। 
পা অর্থ? ভিনবাগে থান হত ও. বাডবাংন খু নী 

করিন। খাজা তৎক্ষণাৎ বজরহৃশ, সঙ্থবশবালে, 'কর্শকে বিষ রোহিত 
জা দেখিয়া কর্ণ, অভ্যস্ত কুণিত হট! অন্য পরিহ্যগ. বছিন,।.. গর 
ছাদে ইল্লোহা ... বহপুতি কির! ফরেন জাতি" বিক্ষেপ ক্ষরিয়োন | কর্ণ 
তৎনমূররক্ষে হ্যর্চ করিলে বানছেন বলিলেন, অর্জুন | কর্ণ তোমায় শযলাল 
সার্থ করিতেছে, তুমি উতর অন্র দিগ্ষেপ কর। তাহা! শুনিয়া খন 
হমূহত্তে. ভীহণ অন্তর সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের জীমগ দা 
উপস্থিত হইল] একবাগ্স কর্ণ অর্জুনের মৌব্বী ছেদন করিয়া ফেনিঙা এবং 
আর্ছনও কাছা ধঙ্থক কাটিরা অন ও সারধিকে বিদ্ধ করিলেদ। আবার 
কর্ণ শরবর্ষণে অর্জুদকে আচ্ছর কিল, আবান্স অর্জুনও বর্ধাকালীন' বারিধাযি 
স্তায় অবিরাম 'শরবর্ধণে তাহাকে নিপীত্িত করিতে লাগিলেদ। ইতিমধ্যে 
ফার্ধের রখচক্ ভূগর্ডে প্রোথিত হইলে কর্ণ অত্যন্ত ছঃখিত হইরা বলিল, জর্জ । 
খারকাল অপেক্ষা কর, বানায় ব্থচক্র তৃগর্তে প্রোধিত হইয়াছে, ' 
ইহা ঈক্যোলন, ক্ি। এ সমর খুনি কাপুরুষোচিত ছয়ক্িসন্ধি পিত্ত 
খে. হকি রণ-পণ্ডিক। বলিব! বিখ্যাত | এগাশৈ অতরের জার দাক্লীয 
''ভাঙছি' উচিত লাহে । হে অর্জন! সাহুবরতাবধসী পুরগণ সু্কেশ।.. নিহু 
 খনি। খরগাগত, মানার কপ, বাখবৈহীন, কবচহীদ ও আগাছা কি 
 শবং বেগের গাহি শয়. নিক্ষেপ করেন লা। ইহলোকে দুম পুঁটি, 
দান রহবপাাতিক . ইিতযাযবেছা, মহাত্মা, রেমপারগ ও কারার । 

'খীরাজিন্ধ, বলির! বিখয়াছ. হটরাছ। আবি. খাক্ষণে হতপর ও বিক্দাষ 
ইনি ।-তুমি ফাডালীহি আবাছান (করিত; ৮ অতএব. হে গা ধর 
'ফীহিতে ও পা আক লড়ে, বিন জো ইন 
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৪৭৪ তীকফ। [ খারকাণীগ! ] 

বাস্থদেব বা তোমা হইতে কিছুমাত্র ভীত হই নাই। তুমি কষত্রিয়দিগের 
মহাকুলে উৎপর হইয়াছ বলিরাই তোমাকে কহিতেছি, টি জানা 
অপেক্ষা কর। 

কষ, কর্ণের এই যাকা গুনিয়া কহিলেন, হে সৃতগুত্র ! স্তুমি তাগাঞদে 
এক্ষণে ধর্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়ের! ছঃখে নিমগ্ন হইরা প্রারই দৈবকে 

নিন্দা করিরা থাকে। আপনাদের ছকর্ের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে মা। 
দেখ, তর্ধ্োধন, ছঃশালন ও শকুনি তোমার ' মতানুসারে একবন্ত্রা প্রৌপদীকে 

ধন সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্শ কোথায় ছিল 1" যখন 
ছুষ্ট শুনি ছুরভিসন্ধি-পরতন্ত্র হইয়া তোমার অন্থমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত 
অনভিজ্ঞ রাজা! ঘুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় 
ছিল ? বখন রাজ৷ দুর্য্যোধন তোমার মতাবলম্বী হইয়া! ভীমসেনকে বিধান্ন ভোজন 
করাই়াহ্ছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথার ছিল ? যখন তুমি বারণাবত নগরে 
জতুগৃহ মধ্যে প্রযুগ্ত পাগডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত আগ্রি প্রদান করিয়াছিলে, 
তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে ছুঃশাসনের বশীভূতা 
রজঃম্বল! দ্রৌপদীকে, “হে কষে পাগুবগণ বিন হইয়া শাখত নরকে গমন 
করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্ত পতিকে ববগ কর” এই বলিয়া উপহাস, এবং 

অনার্য ব্যক্তিরা তাহাকে ক্রেশ প্রদ্দান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন 
তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? বখন তুমি রাজালোভে শকুনিকে আশ্রয় পুর্ব্বক 
পাগুবগণকে দাতক্রীড়া করিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার 
ধর্ম কোথায় ছিল? বখন তুমি, যহারখগণের লহিত বালক" অভিসন্থ্যকে 

পরিবেষ্টন পূর্বক তাহাকে বিনাশ' করিয়াছিলেঃ তখন তোমার ধর্শা কোথায় 
ছিল? হেকর্ণ! তুমিবখন তত্তংকালে অধর্থান্থষ্ঠান করিয়াছ, তখন 'আর 
এ সমর ধর্ণ ধর্শ করিয়া তালু শু করিলে কি হইবে? তুমি বে এক্ষণে 
ধর্শপরায়ণ হইলেও জীবন জন্তে সুক্তিলাভ করিবে, ভাহা৷ কাচ মনে করিও না। 
পুর্বে নিষধ-দশাধিপতি নল যেনন পুকুর দ্বানা ঘৃতজীড়ার পরাজিত“হইরা! 
পুনরায় রাজ্য করিয়াছিলেন ৷ তজ্াপ ধর্শাপরায়ণ পাণধগণও' দোমক- 
'বিগ্ের'সছিত' শশ্রগণকে বিনাশ করত রাজ্য লি করিবেন তা তনরগণ - 
$অবন্তই ধ্ব-গংরক্ষিত 'পাগুবগণের হন্তে নিহত ছইযে। | 



[| দ্বারফালীল। | কণ বধ ৪৭৫. 

তাহা! শুনিয! কর্ণ ক্রোধে অগ্নিশন্্া ও কোন উত্তর দিতে অসমর্থ ছইসা 
শরাসন উদ্ধত করত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে বাসুদেব অর্জুনকে 

বলিলেন, তুমি দিব্যান্ত্র বিস্তার পূর্বফ অচিরেই হৃতপুত্রকে বিনাশ কর। 
কর্ণ নিক্ষিপ্ত ভীষণ শারক নিচয়ে অঞ্জনের বক্ষঃ ভিন্ন হইলে তিনি ঝুর্ছিত হ্ই্য়া 

পড়িলেদ। তাহা দেখিয়া কর্ণ ইহাই স্বর্ণ সুযোগ মনে করিয়া লপ্র প্রমান 
পুর্র্বক ভৃতলে অবত্তীর্ণ হুইয়| রথচক্র উত্তোলনের চেষ্টা! করিতে লাগিল । 
ইতিমধ্যে অঞ্জুন সংজ্ঞালাভ কবিরা ক্ষুরগ্র অস্ত্র দ্বাবা কর্ণের বখেধবজন্থিত 
বিমলার্কসদৃশ হস্তীকক্ষ! ও ধবজদগ্ডাধি ছেদন কর্পত বাস্থদেবের উপদেশাছুসারে 
সত্বব অঞ্জলিক নামক ভীষণ অস্ত্রে কর্পেব মন্তক ক্ষন্বচযুত করিয়! তৃপাতিত 
করিলেন । 

মহাবীর কর্ণ বিনষ্ট হইলে বাহ্ুদেব অত্যন্ত আনন্দে গন্ভীরনাদে শঙ্খধ্যনি 
করিতে লাগিলেন। সোমকগণ পবমাহলাদে সিংহনাদ, তুর্য্যধ্বনি এবং অস্ত্র ও 

হস্ত বিধুনন পূর্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন্তান্ত যোধগণ অত্যধিক 
আনন্দে অর্জুন সমীপে আগমন পূর্বক তাহার সম্বর্ধনা! করিলেন । অন্যান্ত 

বীরগণ পরম্পর আলিঙ্গন করত সিংহনাদদ করিতে লাগিলেন । ' 

' দিবাবসান সময়ে কর্ণ নিহত ও ফ্লৌরবগণ শক্র শরে অত্যধিক বিদ্ধ হইলে ' 
তাহার! ভর়-বিহবল হইয়া! অর্জুনের স্প্রভ রথধবজ নিরীক্ষণ করিতে কন্গিতে 

চারিদিকে পলারন করিল। হৃর্ষে্াধনেন রাজ্যলাভাকাঙ্ষা কর্ণের সহিত 

চিরতিদিরে ভুবিয়! গেল ! 
"  ত্ররাজ শলা কর্ণের নিধনে নিতান্ত ছঃখিত হুইক়্া হূর্য্যোধনকে কর্ণের 
ছিরমগ্তক্গেহ প্রদর্শন পূর্বক পন্গিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলিলেন, 
ছে মহারাজ! এক্ষণে সৈশ্তগণ ন্মেচ্ছান্ছসাবে গমন করুক, তুমি প্রতিমিতৃন্ত 
হুর! শিবিরে গমন কর। হৃর্যদেবও অন্তাচলে গমন করিতেছেন। 

ছুধ্যোধদ অতিমাত্র ছঃখে ভগ্রহৃদয় হইয়া রোদন করিতে করিতে প্রতি- 

নিবৃত হইল। 

শশা 



৪৭% প্রীকফ। [ থারক।লীল। ] 

শলা বধ। 

মহাবীর কর্ণ নিহত হইলে ছূর্ধযোধন অতিমাত্র ছঃখিত হইয়া কিংকর্তব্য 

বিন হইল। “কর্ণ যেরূপ অসাধারণ বীর, তাহাতে আমর! নিশ্চয়ই জর়লাত 
করিব, কর্ণের রণবেগ সঙ্ক করিতে পারে পৃথিবীতে এমন কেছই নাই) অঙ্ছুন 
নিশ্চয়ই কর্ণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হুইবে $” ছূর্য্যোধনের এইরপ 
দুঢ় ধারণা ছিল। বাম্তবিকই কর্ণের রণ-নিগুপত৷ অবধারণ করিয়া ধর্শরাজ 
যুধিষ্ঠির যুদ্ধজয়ে নিরাশ হুইয়! ত্রয়োদশ বর্ষ নিদ্রাস্থথ লাভ করিতে পান্েন 
নাই। এরপপ কর্ণের নিধনে হধ্যোধনের আশা! ভরসা এক কালেই লোপ 
পাইল কেবল মানের ভয়ে বাহিরে ক্ষাত্রতেজ দেখাইয়া মরণ নিশ্চিত 

জানিয়াও হুর্যযোধন শেষ পর্যন্ত ধুদ্ধ করিতে কৃত-সংকল্প হইল। 
জনস্তর ভগ্ন হৃদয়ে মন্ত্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করিয়া আবার ঝুদ্ধার্থ 

প্রস্তত হইল এবং পাওবগণের ভয়ে পলায়নমান সৈম্তগণকে বলিল, হে সৈম্তগণ ! 

তোমরা! পৃথিবীর কোন স্থানে পলাইয়া "নিস্তার পাইবে? বেখানেই যাও 
পাণ্বগণ তোমাদের পশ্চান্ধাবিত হইয়া তোমার্দিগকে সংহার করিবে। 
ঘভএব যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করত- ক্ষত্রিয়ের অক্ষর দ্বর্ণ লাত কর। 

ম্নেহত একদিন যাইবেই। তবে কেন এমন সুলভ স্বর্গলাত পরিহার 

কুযিতেছ? স্থল হইতে পলায়ন অপেক্ষা! ক্ষত্িরের পাপ কর্ম এবং যুদ্ধ 
অপেক্ষা স্বর্গ গমনের অন্ত সহপারও আর নাই। অন্ন লোকে 'ধর্ 
কপ্াদি খারা বহু দিনে যে সমুদয় হুর্ণভ লোফ লাত করে, 'যোধগণ 

অনায়াসেই গতি অল্লক্ষণে তৎসমুদ্নয় লাভ করেন। নহায়াজ শল্যের 'ন্টাক় 
বীর জার্গ নাই। আমরা 'ধনুর্ধারণ পুর্বাক শলোর পশ্চাৎ ঘঙ্গা' করিয়া পাণ্ডব- 
গণকে আগ্গ বমালে প্রেরণ করিধ। মহাবীর শল্যের সন্কুখীন হওয়া কাহারই 

“সাধ্য নহে। ইত্যাদি বাক সৈল্ঞগণকে উৎসাহিত করিরা। কৌরব বুগখগতি , 
 ছর্ধোধন আবার তীমবেগে ধাবিত হুইল 
'- এদিকে শলা রথী হইর! ব্যৃহ রচনা করিলে কুফের পরামর্শাযুসায়ে যুধিটির 
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তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃদ্ত হইলেন। আবার গভীয় ভক্ষা বাজিতা উঠিল! 
প্রাকাল হইত যুদ্ধ আনত হইয়া মধ্যাহক্ষালে বুিষটিরেক হত্ডে শল্য নিহত 
হইলে "যুদ্ধের প্রথব পর্যায় সমাপ্ত হইল! 

সমুদ্রে নিষজ্জমান ব্যক্তি ভূ পাইলেও যেমদ তাহাকে অবলঘন করিস 
প্রাঁণ ধাচাইতে ঢার। বদিও হুর্যোধন মন্বণসংকল হইয়া নিরাশ হইয়াছিল, 
তথাপিও জাশ! ছাঁড়িতে পারে নাই। জাশা করিয়াছিল অস্বখামা, রঙবন্ী 
ও কৃপাচার্ধ্য প্রভৃতি মহারথগণের সহায়তায় শল্য জয় লা করিবে। কিগ্ত 

হততাগোর স্থখাশা কোথায়? এত অল্পকাগ মধ্যে শল্য নিহত হইলে কৌরব 
সৈল্তগণ পাওবগণের ভয়ে টাদ্গিদিকে পলাগন করিল! অ্বখামা, ক্রতধর্া 

ও ক্কপাটার্ধাও রণস্থল হইতে অদৃশ্ত হইল । রাজা ছুর্যোধন নিতান্ত হতাশ 
হইয়া রথ ও সারখি ছাড়িয়া কেবলমাত্র গদ1 লইয়া রণক্ষেত্র হইতে গলার 
কফধত দবৈপায়ন দের তীরে উপস্থিত হইল । কপাচার্ধা, ভৃতবর্া। ও গখন্থামা 

রলক্ষেত্রে ছুর্ধ্যোধনকে ন দেখিয়া তাহার জীবনে স্গিছান হইয়া বেগে পলাগরন 

ফরিতে লাগিল। এদিকে ন্জয়ও রণক্ষেত্র হইতে পলাকন' কছিরা হকের 
নিকট ছুর্ধ্যোধনফে বিষনাঃ হইয়া! অবস্থান কগিতে দেখিয়! কারণ জিজ্ঞাসা 
কৰিলে, হর্ধোধন' বলিল, খামি যুদ্ধে অত্যন্ত পরিশ্রাত্ত হইয়াছি, এই হবেন 
জল ত্তপ্ভিত করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিব। তুমি কাহাঁকেও এ কথা! বজিবে 
না। সম্ভবতঃ পাগবগণ আমার অন্বেষণে আগমন কক্গিবে, তুমি স্বর 
পলায়ন কর। ঃ 

ইহা! বলিনা হর্যোধন হ্রদের 'জল ত্িত্ভিত কবিরা তম্মধো ব্যাত্থগোপন 
করিল। অনভ্যর কৃত্তবর্থা প্রভৃতি ছর্যোধদের অন্বেষণে আগমন কছিতে 

কছিতে সঞ্জযকে পর্শন করিয়! তাহাকে হর্বোধনের' সংবাদ জিজ্ঞাস! কঙ্গিলে 

দঞজর তাহাদিগকে ছৈপায়ন তরে তাহার আত্মগোপনের ফা বলিল । তহদতর 

ভাছার়া ছৈপানন হুদেন্র তীরে উপস্থিত হইয়া উঠ্ছৈযন্বরে 'ছর্ষযোধনক্ষে সত্োধন 
করিয়া কহিল, হে মহারাজ | আজাব! এখনগ জীবিত আছি? বআপনি আহা" 
দিগকে না বলিয়া রণস্থল পরিত্যাগ করার 'আরর! অভাব ঃখিত ও আপনার 
জীবনে সঙ্গিহাদ হই! চারিদিকে অযেঘণ করিতেছি) আপনি" উঙ, মধ্য 
হইতে উদ্ধিত হউন, আমর! প্রাণপণ করিয়া জাপনাগ জন্ত দুধ কদিঝ। 
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আমর! বর্তদান থাকিতে আপনার এ দুর্দশা অতীব নর্শপীড়াকর। আপনাকে 
না দেখিনা হতাবশিষ্ট সৈম্তগণ চারিদিকে পলায়ন করিয়াছে । .. &. 

তাহা শুনিয়া ছূর্যযোধন হুদ মধ্য হইতে তাহাফিগকে বলিল, তোমর! 
জীবিত আছ দেখিয়া! আমি আশ্বস্ত 'হইলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম 
তোমরাও নিহত হুইয়াছ। যাহাহউক, তোষরা এখন বিশ্রাম কর। জআামিও 

পরিশ্রাস্ত হুইয়াছি, অন্ত এই রাত্রিটী বিশ্রাম করিব। কল্য প্রাতেঃ মিলিত 
* হুইয়। পাগুবগণকে যুঝ্ধে পরান্ত করিব। 

অধ্থথামা বলিব, হে বীর! রাত্রি গ্রভাত হইতে না হইতেই বদি তোমার 
শত্রগগকে বিনাশ করিতে না! পারি) তবে যেন আমার সঙ্জনোটিত যুদ্ধরত 
গ্রীতি কদাচ অনুভূত না হয়। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পাঞ্চালগণকে 

বিনষ্ট না করিয়া! কদদাপি কবচ পবিত্যাগ করিব ন। 

এইগ্প কথোপকথন হইতেছে এমন সময় কতিপয় ব্যাধ মাংসভার বহুন 

ক্লেশে একান্ত পরিশ্রাস্ত হইয়া. জল পানের নিমিত্ত মেই হৃদ্দের নিকট আগমন 
করিল। এ ব্যাধগণ ভীমের আহারার্থ প্রতিদিন পরম ভক্তি সহকারে. মাংস 
আহ্য়ণ করিত । তাহার! হুদের কূলে উপবেশন কবির! রাজ! ছর্ধোধনের 
এই প্রকার কথোপকথন শুনিয়া! গিয! বুধিষ্টিরকে জান্তোপাস্ত দিবেদন করিলে 
ধর্মারাজ জনার্দনকে পুরোবর্তী করিয় ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে অচিরে হদের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। 

পাওবগণ ইতি পূর্বে সমরক্ষেত্রে ছর্যোধনকে ন! দেখির! কলহেক খুলোচ্ছেদ 
বাসনায় তাহার অনুসন্ধানার্থ রক্ষেত্ের চাঙ্সিদিকে দূত প্রেণ করিয়াছিলেন। 

এক্ষণে সন্ধান পাইয়া গজবাজি রখরথী ও সৈশ্ত, লমভিব্যান্যরে . সদতীয়ে উপস্থিত 

হইব ভীঘণ কোলাহল আরম্ভ করিলেন ।: তাহা শুনিয়া" অঙ্থনানা) কগাচা্য 
ও চ্কাতবন্থা পলায়ন কগিয়া অরণ্যে আশ্রয়, গ্রহণ কনিল। | শর 

ইৈপায়ন 'হুদের ভীরে' উপস্থিত. হুইয়! যুধিতির বলিলেন, কচ 1 এ দেখ 
সধ্যোধন” হাঁগা বনে টি করিয়া ব্রদ মধ্যে অবস্থান করিতেছে? ' বুত্বর়াং 

০ উহার 'ফিধাত ' তথ লাই” | 
১" বেগ হলিলেন। মহাকাজ। পনি মাযাবলেই মায়াবীয় মাক লি 
বন আপনিগগার্ ঘা এ ছুরাত্বাকে বিন ফরুন।' ' দেবরাজ উপায় 
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ধরঙ্জেই 'অসংখ্য দানবকে নিধন করিয়াছেন । 'কফৌশল প্রতাবেই বলিরাজা ব্ 
এবং হিযণ্যাঙ্ছ' হিপ্যকশিপু ও বৃত্রাঙ্থায়েৰ বধ সাধন হইগ্রাছে। শ্রীরাম 
উপার প্রভাবেই রাক্ষঈরাজ গ্গাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছেন? 'তঞ্জব 
আপনি উপাঁযস অবলখন্ ধরিয়া বিক্রম প্রকাশ করুম। | 

ক্ষুত্্েতাঞ্ধল স্বঞ্ম ! 
*" তাহা শুনিয়া যুধিষটিব জল মধাস্থ ছর্যোধনকে সন্বোধন করিয়! উইচ্চঃশ্বরে 
কহিলেন, কুরুরাজ | তুধি সমস্ত ক্ষত্রিয় ও আপনার বংশ বিনষ্ট.কৰিরা 

কি' নিমিত্ত আজ নিজ জীবন রক্ষার্থ জলাশয়ে প্রবেশ করিয়াছ? 
অচিরাৎ জলমধ্য হইতে গাত্রোখান করিয়া আমাদের সহিত ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । 
হে পুরুযোত্তম! আজি তোমার সে দর্প ও অভিমান কোথায় ? লভামধ্ো 

সকলেই তোমাকে বীবপুরুষ বলিয়৷ কীর্তন করিয়া থাফে। কিন্ত আজি 
প্রাণভয়ে সলিল মধ্যে প্রবেশ কয়াতে তাহা! বৃথা বলিয়া বোধ হইতেছে। 
তুমি ক্ষত্রিক্ববংশে বিশেষতঃ কৌরবকুলে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছ, যুদ্ধে ভীত হইয়া 
সলিল মধ্যে অবস্থান করা! তোমার নিতাস্ অন্থচিত। অসাধু লোকেরাই 
সমরাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়া থাকে । এক্ষণে ভ্রাতা, পুত, বয়ন, গুুজন 

ও বন্ধ বান্ধবকে নিপাতিত কবিরা হ্দ মধ্যে বাস কাকি তোমার মত 
ক্ষত্রিয়েষ কর্তব্য? হেহৃর্নে! সর্ধলোক সমক্ষে আপনাকে যে বীব বলিয়া 
পরিচর প্রধান করিতে ভাহা নিতান্ত নিরর্থক । 

ইত্যার্দি বাকো' তিরস্কার করিলে মা অভিমামী বীর তুর্য্যোধন সেই সঙুগয় 
বাক্য আলায় হস্ছিক হইয়া আব হদ মধ্যে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। 
হৃতরাং বহির্গত হইয়া কহিল, হে কুন্তীনন্দদ ] তোমাদিগের বন্ধুবান্ধব, রখ 'ও 

বাছুন সমস্তই বিদ্কমান রহিয়াছে । আমি একাকী, বিরথ, হতবাহন,. পরিশ্াষ্, 
বিপন্ন ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া জীবিত রহিয়াছি। তোমরা অনেকে থাক হইয়া 
শন্ত্র গ্রহণ পূর্বক আমার চতুর্দিক পরিবেষ্টন কঙ্গিলে জাবি পহাতিক.ও 'জন্র' শর 
বিহীন হই ওাঙাদের “সহিত, কিরে দিব '্বতঞব .এফে একে 
আমার সঙ্িত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। 



৪৮৪ শরীক । [ দ্বাযকালীল! ] 

ুধির্টির় বলিলেন, তোমার বাহা! 'অভিরুচি হয় ভাবাই কর। ছি 
গাগুবগণের ফাহার সহিত ইচ্ছা! ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হইরা ছাহাকে বধ করিতে 
পারিলে রাজ্য লাত করিবে, অথব! বিন হইয়া ক্র্গে ধাইবে। 

তাহা! শুনিয়া বাস্থনেব কিফিৎ কুদ্ধ হই! যুধিষ্টিরকে বছিলেস, জাপৰি 
কোন্ সাহসে এ কথা বলিলেন? হৃধ্যে।ধনের স্কায় পরাক্রমশালী গদাধুছধে 
কতী আর কেহইলাই। একমাজ ভীদসেন উদ্ধার স্গকক্ষ হইলেও গাধুদ্ধে 
যেক্কৃতী, সে-ই সমধিক ক্ষমতাপনন। হুর্ধ্যোধন ভীমসেনের নিধন বাসনার 
অয্মোদশ বর্ষ পর্যন্ত লৌহুমর পুরুষের সহিত ব্যায়াম করিয়াছে.। হুর্ঘ্যোধন 
ঘি তীঙ্সেন ক্তীত বসপনাদের জন কাহায়ও সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা 
হইলে আর জাাদের জয়ের আশা নাই | কারণ ভার়তঃ গদ্ধাযুদ্ধে হর্য্যোধনকে 
প্সান্ত কযা দেবগণেয়ও অপাধ্য। 

তাছা ভুমিকা ভীমসেন ঘলিলেন, হে নধুস্ুদন ! আজ নিশ্চয়ই ছুর্যযোধনকে 
নিধন করিয়া! বৈরানল নির্বাণ করিব। আম!র গদ। দুর্য্যোথনের গদ! অপেক্ষা! 
বহুগুণে গুরুতর | তোমরা-দুরে দীড়াইয়৷ আমাদের যুদ্ধ দর্শন কর। ধর্শরাজের 
জয় সুনিশ্চিত । 

ভীঙের বাক্যে শরীক হ& হইয়া! বলিলেন, হে ৰীর.] ধর্থারাজ তোমার 
বাছুবলেই অরাতি বিহীন হইয়। অচিরেই রাজলম্ত্রী লাভ করিবেন, সঙ্গেহ নাই। 

ভূমি দতরাষ্ট্রের সমুদয় পুত্র, কৌরব পক্ষীয়, অসংখ্য গাজধ, স্রাজকুমার ও 
নাগগণকে নিপাতিত কঙ্গিনাছ ; ভোর প্র্জাষেই : কলি, মাগধ, 'প্রাচা। 
গান্ধার ও কৌরবগণ সংগ্রাহে নিহত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ছর্ধ্যোধনকেও 
নিপাতিত করিয়! বিষুং যেন দেবরাজকে . সবর্রাজ্য প্রন্ণাদ করিয়াছিলেন, 
ভঙ্গ ধর্মরাজকে সসাগর! পৃথিবী প্রদান কর । পাঁপপরায়ণ ছর্যোধন তোমার 
হন্ডেই নিহত হইবে। তুষি অচিনাৎ উহার উরুদয় তল, ফরিয়! নিজ প্রতিজ্ঞ 
সবক্ষ। ফরির়ে। 
ই 

' উহাকে হুদ, আহ্বান কর । ' 
দে ডা রর বা রা ক ধাবিত হই 

তাহাকে বুদ্ধে আহ্বান কথ্িল। মহাবল পরাক্রাস্ত ছর্টঠোধদও তাহা জাহ্যান, 



1 ছাপ্সেকালীলা ? , ভারত লমর। ' ৪৮১ 

" সন্ধু করিতে মন পারিস! গা হন্যে বেদের আহারের উত্তর যান অ্ 
দণ্ডারমান হইল! 

তাছা দেখিয়া ভীঙদয়েন বলিলেন, হুর্যযোধন ! বালা সা ১০ সি 

তোমর! হন্তিনায় খ্আমাদিগেক প্রতি যে অসপ্যবহার কনিয়াছ, এক্ষণে তাহা 
স্মরণ কর) তুমি শকুনির বুদ্ধি প্রভাবে দৃতক্রীড়ার বুবিটিরকে পরাভাক) 
সভানধ্যে রজস্বলা! ভ্রৌপদ্ীকে অপমান এ্রবং নিরপরাধ পাশুবগণকে কষ্ট 
প্রদান করিয়া যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছ, এক্ষণে নিশ্চয়ই ভাহাক কল প্রাপ্ত 

ছুইবে। হে কুলনাশক নরাধম ! তোমার নিমিত্তই মহাষশাঃ পিতামহ তীন্মদেষ 
নিছতপ্রায় হইয়! শরশয্যায় শারিত রহিয়াছেন। তোমার পাপেই সহোদগ্ষগণ, 
পুবৃন্দ, বহুদংখ্যক ভূপতি, অসংখ্য সৈল্, এবং আমাদের এই বিবাদের মূলীভৃত 
কারণ শকুনি ও ভ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপাত্ম! প্রাতিকামী শমন সদনে গমন 
করিয়াছে। এক্ষণে কেবল তুমিই অবশিষ্ট আছ, আজি গদ] প্রহরে তোমাকেও 
নিশ্চয়ই বমালয়ে পাঠাইব। আজি পাগওবগণের ক্লেশ, তোমার দপ ও রাজ্য 
লাঙসা অচিন্নাৎ দূরীভূত হইবে ! 

তাহা শুনিয়া হুধ্যোধন বলিল, বৃকোদর | আর বাগাড়তরে প্রয়োজন 

নাই; এখন সমরে প্রবৃত্ত হও। আমি হিমালয় শিখরের ভ্তায় গদ! ধারণ 
করিয়৷ সংগ্রামে সমুস্তত হইয়াছি। ভ্ায়ান্সারে গদা যুদ্ধে দেবরাজ পুরন্দরও 
আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। ভূমি শরৎকালীন সলিলবিহীন মেখে 
স্ত।য় আর বৃথা গর্জন করিও না। যতদুর পরাক্রম থাকে সংগ্রামে প্রকাশ কর। 

শরৎকালীন মত্তমাতঙ্গদ্বয় যেমন করিদীয নিমিত্ত ধাবমান হয়, তত তীহারা 
জিগীষ! পরবশ হইয়া! পরস্পরের প্রতি স্রুতবেগে ধাধদান হুইলেন এবং উরগেক্ক 
ষ্টার ক্রোধবিধ উদগার করত পরম্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । 
তাহারা উভয়েই বলদেবের' শিশ্া, মহাবলপক্নাক্রান্ত, গদাধুদ্ধরিশীরদ ' এখং 
সিংহের ভাব নিতান্ত হ্দর্থ, নখ্রং্ায়ুধ ব্যাজথরের ভার একা হঃসধ, 
লোক সংহাকার্ধ সমুস্ধুলিত সাগরের ভা হত্তয। হতাশনের চান ফোধোগ- 
চলিত ও প্রালয়কালীন শুামওলের ভা ছর্িাক্ষা!, বত! কালে 
সীহাদিগকে' দেখিয়া বৌধ ইইতে লাগিল, যেন কিনিউটিলেনিরিি 
ধারমাদ. সইতেছেন | . 

[৬১]. 



৪৮২ ভ্ীকঞ্ঃ। . : [ দ্বারফালীল! ] 
পেগ হি মনি এসির হবি এসপির এসির হা 

অনন্তর হুর্যোধনের্ সহিত ভীমসেনের গদাযুদ্ধ আরস্ত হইলে পাণ্তবগণ 

ক, বলদেব, কেকয়, হৃঞয় ও পাঞ্চালগণ দর্শকরূপে অরবস্থীন করিতে 
লাগিলেন। বহুক্ষণ ধুদ্ধের পর উল্লশ্কনকালে ভীম গদাঘাতে ছধ্যোধনের উর 
ভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন। ছর্যোধন ধরাশায়ী হইলে গাব 
গণের 'আননের সীমা রহিল না। রর 

বলরাম তীর্ঘ ভ্রমণ শেষ কন্নিয়া! দ্বা়কার ফিরিতে ছিলেন। পথৈ তাহার 
শিল্তদ্ধয় ভীম ও হূর্যোধনের গদা যুদ্ধের কথ! শুনিয়া সত্বর তথায় উপস্থিত 

হইলেন। ভীম রুষেন্স নিদেশে অর্জুনের সন্কেতে গদ্যাঘাতে ছূর্ধ্যোধনেন 
উরু ভঙ্গ করিলে বলরাম অত্যন্ত ভুদ্ধ হইয়া অন্তায় যুদ্ধ বলিয়। হলধারণ পূর্বক 

ভীমকে . আক্রমণ করিবায়্ জন্ত উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ স্থুলবর্তূল বাহযুগল ছার! 
বলদেবকে ধারণ করিয়! বলিলেন, দাদা | অন্যায় যুদ্ধ নহে ? ছূর্য্যোধন কুরুসভায় 

রজন্বল| দ্রৌপর্দীকে আনয়ন করাইয়া তাহাকে বামোকু প্রদর্শন করায় ভীম 

তাহ! দেখিয়া ছূর্যোঁধনের উরু ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞা 
সফল করিবার জন্তই ভীম ইহাব উরু ভঙ্গ করিয়া প্রতিজ্ঞা পাশ হইতে 

মুস্ত হইগাছেন। অন্যথায় ভীমকে পাপভাগী হইতে হইত। কারণ প্রতিজ্ঞা 
পালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ঘা। 

কৌরবগণ নান! পাপাঁচারে ধরণী কলুষিত করিতেছিল, 
সমর্থ ব্যক্তিগণ তাহার প্রতিকার ন! করিলে তাহারাও সেই 
পাপভাগী হইবেন ! অতএব ভীমের কার্য দোষাবহ নহে। 

শাস্ত্রে ছর প্রকার উন্নতি কথিত আছে ;--আপনার উন্নতি, আপনার 
মিত্রগণের উন্নতি, তাহাদের বন্ধু ব্বান্ধবগণের উন্নতি। এবং শক্রর অবনতি, 
শক্রর মিত্রগণের অবনতি ও তাহাদের বন্ধু বান্ধবগণেন্ন অবনতি । প্রা 

ব্যজিগণ আপনার ও স্বীয় মিত্রগণের অবনতি অবলোকন করিলে আপনার 
ক্ষ উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়! অবিলথ্ধে তাহা প্রতিবিধান করিবে। 
সমরবিশারদ পাণডবগণ আমাদের পিতৃঘসার পু ) সুতরাং ইহারা আমাদের 
সহজ মিঅ। বিপক্ষেয়া ইহাদিগকে নিতান্ত পরাভূত করিয়াছিল? পুর্ষেও 
মহাবল মৈত্রের ভীমের গদাঘাতে ছূর্যযোধনের উরু তঙ্গ হইবে" বলিরা তাঁহাকে : 
অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব ভীমসেনের এই প্রকার যুদ্ধে 
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কোন প্রকার, গোব দুষ্ট হইতে হইতেছে না। লো লোকে আপনাকে অতিশয় শাস্ত- 
প্রস্ততি ও ধর্বৎসল বলিয়া নির্দেশ করিয়! থাকে। অতএব আপনি ক্রোধ 
সন্বরণ ও শাস্তি অবলম্বন করুন। এক্ষণে কলিযুগ উপস্থিত হুইক্সাছে। বিশেষতঃ 
ভীমসেন যে প্রতিজ্ঞা কুন্নিয়াছিলেন, তাহ! পুরণ করিবার এই উপযুক্ত সমন 
অতএব ইনি এক্ষণে বৈর ও প্রতিজ্ঞ(পাশ হইতে মুক্ত হউন । 

তাহ শুনি বলদেব ক্রুদ্ধ হইননা তৎক্ষণাৎ রথায়োহণে দ্বারক! বাত্রা 
করিলেন। 

এদিকে পাওব, পাঞ্চাল ও স্ঞয়গণ দুর্যোধনকে নিপাতিত দেখিরা আনলে 

শঙ্খ ও বান্রধবনি এবং উত্তরীয় বিধূুনন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। 
তাহ! দেখিয়! বাস্থদেব বলিলেন হে তৃপতিগণ ! মৃতকল্প শক্রর প্রতি কট 

বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে! পাপসঙ্থায় নিলর্জ ছূর্য্যোধন যখন ক্াহাত। 

বিছুর, দ্রোণ, কপ, ভীন্ব ও সঞ্কপ প্রতৃতি স্থহদগণ বারঘ্বার অনুরোধ করিলেও 
লোভ প্রযুক্ত তাহাদের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া পাগুবগণকে পৈত্রিক রাজযোর 
অংশ প্রদানে অসম্মত হইয়াছিল, তখনই আমি উহ্থাকে নিহত বলিয়! স্থির 
করিয়াছি। এক্ষণে এ নবাধম মিত্র বা শরু মধ্যে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত 
নহে; ও কাণ্ঠের ন্ায় নিতান্ত জড় হইয়াছে । পাপাত্ম! হূর্য্যোধন এত দিনের 

পর ভাগাবলে জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত নিহত হইল। 

তাহা শুনিয়! হুর্যোধন বাহুদ্বয়ে পৃথিবী ধারণ করিয়া! সক্রোধে উপবিষ্ট 

হুইবার জন্ত শরীব অর্ধোন্লত কনিয়! প্রাপাত্তকর বিষম বেদনায় নিতাস্ত কাতর 
হইয়াও কষের তিরস্কার সঙ করিতে না পারিয়া বলিল। হে কংসদাসতনয় ! 

তোমার বাক্যান্থুসারে সঙ্কেত করাতে বৃকোদর অধর্শযুদ্ধে আমার উরু ভগ্ন 
করিয়া! আমায় নিপাতিত করিয়াছে । এজন্ত তুমি লজ্দিত ছইতেছ না! ? তোমার 

অন্যায় উপার দ্বারাই প্রতিদিন ধর্পযুদ্ধে প্রবৃত্ত সহত্র সহম্র নরপতি নিহত 

হইয়াছেন। তুনি শিখণ্ডীকে অগ্রসর কদ্দিয়া পিতামহুকে নিপাতিত করিয়াছ ) 
অশ্বখামা নামক গজ নিহত হইলে তুমিই কৌশলে আচার্যকে অস্ত্র লঙ্ ত্যাগ 
করাইয়াছিলে গ্রঘং সেই অবসয়ে ঢ্রাত্মা দটছ্য্ন তোমার লমক্ষে আচার্্যকে 

নিহত কনিতে উদ্ভত হইলে, তুমি তাহাকে নিষেধ কর নাই। কর্ণ অর্জনের 

বিনাশার্থ বহু দিন অভি ঘত্ব সহকান্ে যে শক্তি রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশল 
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জমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়! তাহা ব্যর্থ বর্ধাইয়াছ। 
সাতাকি তোমারই প্রবর্তনাপরতয হইয়! ছিপ্রহহা প্রারোপথি্ ভৃরিশ্রবাকে, 
নিহত করিয়াছে ।  ম্হাবীর কর্ণ- অর্জুন বধে সমুন্তত হইলে তুমি কৌশল 
ক্রমে তীহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিরাছ এবং ডাহার রখচক্র তৃগর্জে প্রবিষ্ট হইলে 
তিনি তাহা উদ্ধারের উপায় অবলম্বন করিলে, তুমি কৌশল ক্রমে অঙ্ছুন ছারা! 
ভাঙার বিনাশ সাধনে ক্কতকার্ধ্য হইরাছ। অতএব, তোমার তুল্য পাপাস্মা 
নির্দয় ও নিলর্জা আর কে আছে? দেখ, যদি তোমরা ভীগ্ঘ, দ্রোখ, কর্ণ ও 

আমার সহিত ্কার যুদ্ধ করিতে তাহা হইলে কদাপি জরমাতে সমর্থ হইতে 
না। তোমায় অনার্য উপায় প্রভাবেই আমরা বর্ানুগত পাধিবগণের সহিত 
নিহত, হইলাম ।. 

তা. গুনিয়  বাস্থদেব বলিলেন, হে গান্ধারীনন্দন! তুমি অসৎপথ 
অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধ বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইলে। 
তোমার পাপেই. মহাবীর ভীন্ম, দ্রোণ ও তোমার ন্তাক্স অসচ্চরিত্র সৃতপু্র 
দিহত হইয়াছেন। তুমি হুরাত্মা! শকুনির পরামর্শে লোভ প্রভাবে পাগুবগণকে 
পৈত্রিক রাজের অংশ প্রদান কর নাই। তুমি ভীমকে বিধান, ভোজন, 
কৃস্তীর সহিত পাগবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ কবিবার নিমিত্ত তাহাতে অগ্নি 
সংযোগ করাইয়াছিলে। ধ্মারাজকে কপটদ্যুতে পরাজিত ও রজন্বল! ভ্রৌপদীকে. 
সভামধো আনাইয়া পশুর স্তায় আচরণ করিয়াছিণে। পাগুবগগ মৃগয়ার্থ 

বিশ্নুব আশ্রমে গমন করিলে অরণ্য.মধ্যে ছরাত্মা জয়দ্রখ তোমার পরামর্শান্থসাতরই 
আৌগহীকে ক্রেশ প্রদান করিয়াছিল। ভোদার মছেই, যহ সংখ্যক রী: 
একত্র হুইয়! বালক অভিমন্থ্যর প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল। হে নিলজ্জ! 

ভুমি, আমাদিগের উপর দোষারোপ করিয়া যে সব কুকার্ধের খা বলিলে 

তাহা! তোমারই জআচরিত কুকার্জয সমূহের পরিণত ফল।' গ্রবল লোত ও 

ভোগতকায় অভিভূত কুইন! যে সমস্ত অকার্যের অনুষ্ঠান টরানি সা 

তাহারই কল'আঙ করিলে ।: ' 

.প জ্জাহা ভনিরা ছুর্যোধন কহিব ক [. বি অধ্যায়র, বিধি ধক হান, 
সাগর বঙনধরা. পালন, বিপক্গগরণের, মন্তকোৌপন্সি অবস্থার, অন -ডূপ্ইলের 

নিতান্ত হর্তত দেবতোগা ভুখঞ্ঠোগ ও অত্যৎক তীর. লাত করিজাছি:। 
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এবং . পরিশেষে ধর্জপরাহণ জতিয়গণের, জ্রার্থবীর য্রদৃত্ু প্রাপ্ত হইছি) 
অতএব আমার তুল্য যৌভাশ্বাশানী জার কে? একগে ' গাছ ' শ্রাতৃবর্গ, ও 

বন্ধ বান্ধবের সহিত. ন্বর্থ্বে চঙিলাদ, তোদগ শোকাকুলিত চিত মৃতকল 
হইয়া এই. পৃথিবীতে অবস্থান কর। 

অনন্তর কক পাগুবগণকে চিস্তাকুল দেখিয়া বনিলেন।' পাগুবগণ ? তী 
এভুতি চাদ্ছি মহান! অভির ছিলেন । আমিই কৌশল প্রভাখে তাহাদিগকে 
নিপাতিত করিছাছি। শত্র। বংখ্যা, অধিক হইলে- তাহাদিগকে কৃট যুদ্ধে 
বিনাশ করিভেহয়। জুরগণ কুট ুদ্ধেই অন্থয়গর্ণকে বিনাল' করিয়াছেল।। 
তাহ্বদ্ের অন্ুদরণ করাই সকলের কর্তব্য । এক্ষণে আমরা কৃতবাধ্য হছয়াছি? 
সায়ং কার সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব চল্য গ্ব গৃহে গমন করিকা। বিশ্রা্ 
কছ্গি। 

অনস্তক্ক পাগুরগণ কষ সমভিব্যবহায়ে শিখিগে প্রুত্যাগমান: করিলে, কফ 

অর্জুনকে, বলিবেন, ধনধয়.! তুমি অক্ষয় তূনীর ও গাণ্ডীর লইয়া! গর অবতীর্দ 
হও, গশ্চাৎ আমি অবতীর্দ হইতেছি। অনন্তর জঙ্জুন ও বানুদেন অবতরণ 

কৰিলে রথধ্বজস্থিভ কপিবর অন্তহিধ হইলেন। এন তাহার অন্ধানেক্ষ 
সহিততই রথ অশ্বার্দি সহিত প্রজলিত অননো তৎক্ষণাৎ তন্মসাৎ হইয়া? গেল! 

তাহ! দেখিয়া! অঙ্ঞুন বিশ্বিত হই ব্িজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ বলিলেম .সথে 1 
বিবিধ ত্রন্ধাক্ প্রভাবে পৃর্যেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল, ফেল আমি. 
উহাতে, অবস্থাস বরিয্মাছিলাষ বলিয়াই ইহা একাল পধ্যন্ত দশ্ধ হয় মাই। 
এক্ষণে তুয়ি হ্বজকার্ধ্য হইয়াছ বলিয়! আমি'রথ পরিত্যাগ করিলে ইহা দগ্ধ ও 
্শ্বীভূত হইল । . 

' তাহ! শুনি! .বুবিতির আননিত রি হের! তোমা বাতীত 
মহ্বীর। জোশাচার্ধয: ও কর্ণ পরিত্যক্ত ত্রন্ধাতর সহ করা কাহার সাধ্য? 
বিরাট: ন্গরুর -বহাসতি বেদক্বায: আম্মাকে বলিরাছিলেন বে, যেখাহদ ধর্দা 
গেখাদেই রা, এরং থে গক্ষে রা, 6সই পক্ষেই জয় লাভ হইয়া খাতে 

অনন্তর কৃষ্ণ বলিলেন, হে বীরগণ ! নঙ্গলানুঠানের নিমিত্ত আজ হাজতে 
শিবিরের, রহিতাওগনঅবহ্থান করডহ। আমাক কর্তব্য; তদসথগায়ে মকলেই 
ন্দী-স্দীগে উাস্িতহইয়া থান অবস্থান ।কারিতে লাগিলেন । 
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তদনত্তর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া গান্ধারীকে সান্বনা! সাত্বনা 
প্রদান জন্ত সেই রজনীতেই বাস্থুদেবকে হত্তিনা নগরে প্রেরণ করিলেন! 

স্ব দ্ারক চালিত রথে সত্বর হন্তিন! রাজবাটীতে উপস্থিত হই! সর্বাণ্ধে 
মহাত্মা কৃষত্বৈপায়নকে দর্শন ও তাহার পার্দবন্দনা করিয়া সাজ! ধৃতরার ও 
গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন | 

তথায় উপস্থিত হইয়া যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, ছে রাজন! 
আপনার দোষেই এই কুলক্ষর হইয়াছে । ইহা বিবেচন| .করিয়! আপনি 
পাগুবগণের প্রতি ' অনুয়া শুন্ত হউন। এক্ষণে কুলরক্ষা, পিগুদান ও পুক্রকর্তব 

অন্তান্ত কার্য সমুদয় পাগুবগণের উপরই মি্ডর করিতেছে । অতএব আপনি 

ও আর্ধ্য৷ গান্ধারী শোক সন্ববণ ও পাণগডবগণের প্রতি রোধ পরিত্যাগ পূর্বক 
তাহাদিগকে প্রতিপালন করুন। আপনার প্রতি ধর্মরাজের ত্বভাবতঃ যেরূপ 

স্নেহ ও ভক্তি আছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তিনি এক্ষণে সমস্ত শব্র; 

বিনাশ করিয়াও ছঃখানলে দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছেন। আপনার ও গান্ধারীর 
জন্ত অনবরত শোক কন্াতে তাহার সুখের লেশমাত্রও নাই।" আপনি পুজ 

শোকে সন্তপ্ত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বলিয়। তিনি লজ্জা! বশতঃ আপনার 
সন্থৃথে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না। 

অনন্তর গান্ধানীকে কহিলেন হে সুবেলনন্দিনি ! ইহলোকে আপনাব তুল্য 
নাবী আর নয়নগোচর হয় না। আপনি সভা মধ্যে আমার সমক্ষেই আপনার 
পুজগণকে উভয় পক্ষে হিতকর ধর্শোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। 
আপনার পুত্রগণ তাহা পালন করে নাই। আপনি তখন ছর্য্যোধনকে তিরস্কার 
করিয়া কহিয়াছিলেন, “রে মূঢ়!* আমি কহিতেছি, যেখানে ধর্ম, সেইখানেই 

জয়!” এক্ষণে আপনার নেই বাক্য কার্যে পরিণত হইয়াছে । অতএব 
আপনি আস্ভোপাস্ত সমুদয় চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন। হে 
মহাভাগে! আপনি ইচ্ছা করিলে তপোবলে স্বীয় ক্রোধানলে চরাচর বিশ্ব 

দগ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু অন্থুগ্রহ করিয়া পাগঁবগণেক্স বিনাশ বাসন! 
করিবেন না। এ ৃ 

“জছা শুনিয়া! গান্ধারী বলিলেন, হে কেশব | '.কুঁছি বাহা 'কহিতেছ তাহ! 
সভ্য বটে, দারুণ শোকানলে আমা হৃদর দগ্ধ হইতেছে! ক্ষিদ্ত তোমাক 



[ ঘারকালীগা ] পাঞ্চালবধ। ৪৮৭ 
চনহ এড “রেনহরাচ হিচনরা্াঃক ও সহি 

"ঘাক্য শ্রবণে আমি শাস্তভাব অবলন্বন করিলাম । যাহাহউক। বৃদ্ধ রাজ। 
একে জন্ধ, তাহান্ন উপগ পুত্র বিহীন হইয়াছেন! এক্ষণে ভুমি পাগুবগণের 
সহিত উহ্ধার অবলত্বন হইলে। ইহা! বলিয়া. তিনি অঙ্গবন্তে রধ আচ্ছাদন 

পূর্ধক রোদন করিতে লাগিলেন | 
ক্কফ। তাহাকে গঘ্বতরাষ্ট্রকে আাখাস প্রদান পূর্বক কহিলেন হে য়াজন্! 

আপনি আর শোক করিবেন না। অশ্থখামা অস্ত রাত্রেই পাগুডবগণকে 

বিনাশের কল্পনা করিয়াছে, সহ্সা. ইহা! আমার শ্বতিপথে উদিত হইয়াছে ) 
অতএব জানি চলিলাম। তাহ! শুনির! তাহান্া। বলিলেন, হে কেশব |, তুমি 
অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া পাুবগণকে রক্ষা কর? কিন্ত পুনরার যেন 
তোমার সহিত জামাদের সাক্ষাৎ হুয়। 

এদিকে অশ্বথামা ছুর্যোধনের নিকট পাঞ্চাল বধের প্রতিজ্ঞা করিয়! আসিয়া 
মধ্য রাত্রিতে পাঞ্চাল শিবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, একজন শ্বেতকায় 

ত্রিশূলখারী ব্যক্তি শিবির দ্বাবদেশে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা 
করিতেছেন! তীছার প্রচণ্ড প্রতাপ অবগত হইয়া তাহাকে দেবদেব মহাদেব 

বলিয়৷ জ।নিয়া স্তবস্ততি আরম্ভ করিল। 
তিনি অশ্বখামার স্তব ও আত্মোৎসর্গে সপ্ত হইয়। বলিলেন, হে বীর | 

পাঞ্চালগণের বিনাশ কাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আমি দ্বার পরিত্যাগ 
করিতেছি, তুমি আমার এই খড়া লইয়া ইহাদিগকে হনন কর। আমি 

তোমার ভিতর প্রবেশ করিয়! ইহাদ্িগকে গ্রাস করিব! 
এইরূপে মহাদেব দত্ত খড়গ লইয়া অঙ্বখাম! পাঁওব শিবিরে প্রবেশ করিগ্না 

নিতান্ত নির্শমের ভ্তায় নিদ্রিত খৃ্টহ্য়কে আক্রমণ করিয়া তাহার গলদেশে পদ 

দিয়া বিলিভ করিতে লাগিল। তিনি নিদ্রিত অবস্থায় হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া 
নিহত হইলেন। পরে শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকেও নিদ্রাবস্থায় আক্রমণ 
করিয়া রাক্ষসের ভয় সংহার করিল। এবং অতালকাল মধ্যে মহাদেব দত্ত 

খড়্োর আঘাতে সহম্র সহম্র ক্ষত্রিয়কে সংহার করিতে লাগিল। ক্ৃপাচার্ধয 
ও ক্ৃতবর্শা দ্বার দেশে দণ্ডায়মান হইয়া পলারিভ ব্যক্তিগণকে হঠাৎ আক্রমণ 

করিয়! সংহার ও পটাবাসে অগ্রি সংযোগ করিল। 
অনন্তর অঙ্বখাম! নিষ্রিত অসহায় জনগণের হায় বিদারক সংহার কার্য 



৪৮৮ ভীত়ক। [ দ্বাকালীল! ] 
এসসি আভা শা ভিটা, ও ভিউ এগ নি স্কাই এন চন এগ ঠো এষ তা তস্মতি চস জলা তিন ও বে ৬ 

শেষ করিয়া পাগুবদিগের তঞে চোরের ভাগ রি ₹গ ও কতা 

লহিত লত্বর পলায়ন কঙ্গিল। ৃ 
অনস্তর তিন জমে চুর্য্যোধনের নিকট সিনা দেখত) -কুরুরাজ 

বিচেতন হুইয়া অনবরত রুধির বমন করিতেছে অবং ভাহান্ন জীবন অতি 

অয্নাদাত্র অবশিষ্ট আছে। যুক শ্রভৃতি ঘোরদর্শদ শ্বাপদগণ তাহাকে ভক্ষণ 

করিবার অভিগ্রাপ্জে বে্টন করিয়া রহিয়াছে! সে গাড়গর ধোনায অত্যন্ত 

কাতর ও ভূলু্টিত হইয়া! অতি কষ্টে তাহাদিগকে নিবারণ করিতেছে। তাহা 
দেখিককা তাহারা দীর্ঘ দিশ্খাস ফেলিয়া বলিল, হায় | দৈষের অরসাধা কিছুই নাই! 

ইহ! বলিয়৷ তাহারা হর্যোধনের মিট উপবেশন করিয়া বলিল, হে 

মহারাজ! আমাদিগকে স্বর্গহীন ও অর্থবিহীন হইয়া /চিন্নকাণ আপনার 

তুকৃত শ্মরণ কঙ্গিতে হইবে । আপনি শ্বর্গারোছণ পুর্কাক আমার পিতা 
ধুত্ধনাগ্রগণ্য আচার্ধাদেবকে কহিবেন, আজি অশ্বথাম! ছরাম্মা ঘষ্টহায়কে বিনাশ 

কনিয়াছে। ৰ 

হেকুরুরাজ! যর্দি জীবিত থাকেন, তবে এই শ্রতিস্থখকর বাক্য শ্রবণ 

করুন; এক্ষণে পাগ্ডব পক্ষে পঞ্চপাওব, বাস্থুদেব ও সাত্যকি এই সাত জন 
এবং আমাদের পঞঙ্ষে আমরা তিন জন, উতর পক্ষে এই ' দশজন জীবিত 

আছি। দ্রোপদীর পাঁটপুত, ধটছায়ের গুজ সমুদয়, পাঞ্চাপগণ ও অবশিষ্ট 
বত্নতগণ আদার হুত্তে নিহত হইয়াছে । আমি এই রাত্রি ধোগে শিবিরে 

প্রবেশ পূর্বক পাপাত্ম! ধৃষ্টারকে পণুর ভায় সংহার ও পাঞ্ধগপের সমুদয় 

বাহন, খৈল্ত ও পুত্রগণকে বিনাশ পূর্বক ধৈর নির্যাতন করিরীছি। - 
তাহা গুনিষ়্া বিটেতনপ্রায় হর্য্যোধন সুজা লাভ 'করিরী বলিস, হে বার! 

মহাবাহ ভীম্ব, কর্ণ ও তোমার পিভ! জোণাচাধা থে'কীর্ধা সংলাধনে অক্ষম 

হইগ্রাছিলেন, আজ তুমি, কতবন্্া ও কপাচাখের সহিত 'দিলিত হইয়া তাহা 
সম্পান করিয়াছ। নীটাশর পাখুধ-সেনাপির্তি ধ্টহাম' দিধভীগ সহিত নিহত 
হইয়াছে শ্রবগ'করিধা! আজি 'জামি আপনাকে : ইন্রতু্া জামী করিতেছি। 
এরগহগে তোমীর্দের নস হউক । গূনরার শর্গে আধার সহিত 'দিলন হইবে । 
ইছা হদিয়া ত্বাহাদিগকে আলি পরা ইর্ধোধন বিবাদে গে ত্যাগ 
করিল। ' 
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এদিকে রজনী প্রভাত হইবামাত্র হৃইছায়ের সারথী যুধিষ্ঠির সদীপে উপস্থিত 
ইইয়! সেই রাত্রি ঘটনা! বর্ণন করত বলিল, মহারাজ! কৃপাচাধ্য, কতবর্া 
ও অর্খখামা আমাদের শিরিরে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ নিষ্রিত ভ্রপাদতিনয়গল ও 

ত্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং আপনার শিবিরস্থ সমূদূর প্রাণীর প্রাণ সংহার 
কক্িগ্সাছে! কেবলমাত্র আমি অনবহিত কৃতবর্শার হস্ত হইতে ডিক 
মুক্তিলাভ করিয়াছি । 

তাহা শুনিয়া ধর্শয়াজ মুচ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। অনস্তয় সংজ্ঞা 
লাত করিয়া অতি বিষ হৃদয়ে হিলাপ করত বলিতে লাগিলেন, হায়! হার! 
কার্ধ্যগতি দিবাজ্ঞানসম্পর ব্যক্তিরও নিতান্ত ছজ্েপ। আমরা বিপক্ষগণের 

গুরু, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বদ্ধ, বর়ন্ত ও অমাত্য প্রভৃতি সকলকে পক্মাজয় ও 

বিনাশ করিয়া পবিশেষে পরাজিত হইলাম! দৈব প্রভাবে অর্থ, অনর্থের 
ভায় এবং অনর্থ, অর্থের ভ্ায় বোধ হইয়! থাফে। এক্ষণে আমাদের এই জয়, 
পরাজয় তুলা এবং বিপক্ষদিগের পবাজয়, জয়ের তুল্য হইয়াছে! বে জয় দ্বারা 
বিপনগ্রন্তেব ্তায় অঙ্কৃতাপ করিতে হয়, সে জয়, জয় নহে; তাহা! পরাজয় 

স্বরূপ। ছায়! হার! মহেত্্রতুল্য বীরগণ মহারথদিগের হস্ত হইতে বিশুক্ত 

হইয়! অনবধান বশতঃ ক্ষুদ্র অবাতি হস্তে নিহত হইল ! 
কমলনয়ন! পাঞ্চালী ভ্রাতা! ও পুত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শুনিয়া অতি শোকে 

মুচ্ছিতা হুইয়া পড়িলেন। 
অনন্তর সংজ্ঞ! লাত কবিষ়! যুধিষ্টিরকে বলিলেন পাপপর্লারণ নৃশংস অশ্থখামা 

সখ প্রযুপ্ত বীরগগণকে নিহত করিয়াছে শুনি! আমাব হদগ শোকানলে গঞ্ধ 
হইতেছে । পাপাত্মাকে নিধন করিয়া আমার হাদয় জ্বালা নিবারণ করান 
নতুবা জামি প্রয়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিব অনস্তব বলিলেন, পাপাস্মার 
মন্তকে সহজ মণি আছে, তাহাকে নিপাতিত করিয়া সেই মণি আনঙ্বন' পূর্বক 

আপনার মন্তকে স্থাপন করিলে আমি কথফিৎ সুস্থ হইতে পারঙ্গি। *  ' 

ত্রৌপদ্দীর শোকাকুলহদয় দেখিরা ভীমসেন, যুধিষির, বান্থদেৰ ও অঙ্চুন 
অন্থখামায় উদ্দেশে বাত্রা করিলেন। ' অনস্তগগ তাহার - অঙ্ইসন্কান : করত 
তাগীরথী তীন্ে উপস্থিত হুটয়া দেখিলেন, মহর্থি কফ দৈপায়ন পমীপে স্মৃতাঞ্জ, 

টিন ও ধুলিপটল পরিহৃত' হ্যা সঙ্গ্যাসী বেশে অবস্থান করিতেছে। 

[৬২] 



৪৯০ ভ্রীকফ। [দ্বারকালীলা ] 

ভীষসেন তাহাকে দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলে, অঙ্বখাম! ভীমসেন এবং 
তৎপশ্চাৎ তাহার ত্রাতৃদ্বর়সহ বান্থদেবকে অবলোকন করিয়া ভীষণ বিপদ 
সন্নিহিত বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ ঈষিকা গ্রহণ পূর্ন্বক তাহাতে ব্রহ্মশির অস্ত্র সংযোজন 
পূর্বাক প্পাণুববংশ বিনষ্ট হউক” বলিয়! তাহা ত্যাগ করিল। সেই দিব্যা 
পরিত্যক্ত হুইবামাত্রই বেন ত্রিলোক দগ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহাতে ছতাশন 
প্রাহসুতি হটল। 

তাহ! দেখিয়া কৃষণ অর্জুনকে বলিলেন, সখে ! তোমার নিকট ভ্রোশোপদি্ট 
যে দিব্যান্থ আছে, এখনই তাহ! পরিত্যাগ পূর্বাক অস্বখামার অন্তরকে নিবারণ 
কর। অজ্জুন তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। তাহা দেখিয়! সর্বতৃতাত্! নারদ 
ও ভরতকুলপিতামহ ব্যাসদ্দেব দিব্যান্তদ্বয়ের তেজঃ প্রভাবে সমুদয় লোককে 

তাপিত দেখিয়া! অশ্বথাম!। ও ধনঞ্জয়কে সাত্বনা এবং তাছাদ্বের অস্ত্র নিবারণ 
করিবার মানসে সেই প্রদীপ অন্্দ্বয়ের মধ্যস্বলে দণ্ডায়মান হুইলেন। 

অর্জুন ছতাশন সদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর তাপসন্ব়কে নিরীক্ষণ করিয়া 
কহিলেন, আমি অশ্বখামার অক্ত্রবেগ নিবারণ করিবার মানসেই দিব্যান্ত্র 
প্রয়োগ করিয়ছি। এক্ষণে উহার প্রতিসংহার করিলে নিশ্চয়ই পাপাস্ম! 

অশ্বখাম| স্বীয্ অস্ত্রের প্রভাবে আমাদিগকে ভম্মসাৎ করিবে। অতএব 
যাহাতে আমাদের ও লোক সমুহের মঙ্গল হয়, আপনারা তাহাই করুন, 
আমি আমার অস্ত্র প্রতিসংহায় করিতেছি। 

মহাবীর ধনঞ্জয় সতাত্রতপরায়ণ, ব্রক্ষচারী ও গুরু-সুশ্রাধাপরতঞ্জ ছিলেন 
 বলিয়াই তাহ! প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন। ইতিপূর্বে ইনি ঘোর বিপরপ্রন্ত 
ক্ইয়াও .এই অক্্র প্রয়োগ করেন নাই। 

ব্যানদেব অশ্বখামাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, মহাবীন ধম্পরায়ণ 
 অঞ্জুন সমর্থ হইয়াও লোকহিতার্থ কখনই এই “অন্তর কাহারও উপর প্রয়োগ 
কনে নাই। তুমি ইহা প্ররোগ করির! অভ্তায় কার্য করিয়াছ। অতএব 
,ঘচিয়ে ইহার প্রতিসংহার কর।.. ভাহ। গুনিয়! অন্থথামা বলিল, আমি অস্ত্র 

“ শ্রতিসংহার ক্সিতে পারিতেছি না। 'ইহা পাণ্ডবতনরগপের কামিনীর গর্ত 
"বানানের উপর নিপতিত; হুইথে। : 
,ভাহ শুনিয়া! বাস্থদেব বলিলেন, তোমার অস্ত্র কদাচ রঃ হইবে না সত্য । 



[ দ্বারকালীল! ] অশ্বখামার মণি হরণ । ৪৯১ 

কিন্ত উত্তরার গর্ত সন্তান মৃত ও পুনরায় জীবিত হইয়া নুদীর্ঘকাল বন্ধন্ধননা 

শাসন করিবে। কৌরবগণের পরিক্ষীণ অবস্থায় এ পুজের জগ্ম ছইবে বলি 
তাহার নাম পরীক্ষিৎ হইবে। 

ছে ফ্রোণাস্মজ | মনীধিগণ তোমাকে পাপপরায়ণ কাপুরুষ বলিয়৷ অবগত 
আছেন। তুমি বালকঘাতী। এজন তোমাকে অবস্তই সেই পাপকর্ণোর 
ফল ভোগ করিতে হইবে। তুমি অসহায় হইরা মৌনভাবে তিন সহ বৎসর 
নির্জন প্রদেশে পর্যটন করিবে। কদাচ লোকালয়ে অবস্থান করিতে পাক্সিবে 

“না| তুমি সর্বপ্রকার ব্যাধিগ্রন্ত ও পুরশোণিতগন্ধসম্প় হইয়া নিরন্তর 
হর্গম অরণ্যে পরিভ্রমণ করিবে। আর পাওবকুলতিলক পরীক্ষিৎ, ক্রমশঃ 
পরিবন্ধিত হইয়া বেদাধ্যরন ও কৃপাচার্ধ্য হইতে অস্ত্র শন্ত্র সমুদয় শিক্ষা করিয়া 
ক্ষত্রিয় ধর্শান্থসারে যন্ঠি বংসর পৃথিবী পালন কবিবে। হেনির্বোধ! তোমাক 

সমক্ষেই পরীক্ষিৎ কুরুকুলে রাজপদবী প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তৃমি তাহাকে 

অন্ত্রামলে দগ্ধ কবিলেও আমি পুনরায় তাহার জীবন প্রদান করিব। জজ 

তুমি আমার তপন্তা ও সত্যের পরাক্রম অবলোকন কর। 
বাসদেব বলিলেন, তুমি যখন আমাদিগকে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক নিদারুপ 

কার্ধা করিলে, তখন বাস্থদেব যাহা! বলিলেন তাছ! তোমাকে অবন্তই তোগ 
করিতে হইবে। 

অনন্তর পাগুবগণ অশ্বখামার সহজ মণি হরণ করিয়! ব্যাস ও নারদকে সম্মান 
পুরঃসর কৃষ্ণের সহিত খে আরোহণ পুর্ব্বক প্রায়োপবিষ্টা ঘ্রৌপনদীর নিকট 
আগমন করিলেন। 

ভ্রৌপর্দীর সম্মুখে ভীমসেন মণি লইয়া ধর্রাজ যুধিষ্টিরের মন্তকে স্থাপন কগিলে 
স্ৌপদী উঠিয়! বসিলেন এবং শোক পরিত্যাগ করিয়া কথফিৎ সুস্থ হইলেন। 

ওদিকে রাজ! গৃতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে সমর ক্ষেত্রাভিযুখে 

আগমন করিতেছেন শুনিয়া পাওবগণ মহাত্মা বাস্থদেব, সাত্যকি ও ুযুৎহুর 
সহিত তাহাকে সর্ধনা করিবার অন্ত বহির্গিত হইলেন। 

'পধিমধ্যে তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্বর্ধনা করিজে রাজা ধতরা& 
যুধিষ্টিরকে আলিঙ্গন করিয়! ভীমকে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। 
মহামনস্বী মতিমান্ বাস্থদেব তাহার উদ্দেপ্ত বুঝিঝু] ছধ্যোধন নির্মিত লৌহের' 



৪৯২ ভীরু । [ থারকালীল! ]- 
০৮ ০০০ ওর রাই পিএ আচ বন্ড পস্হ া ইউ চট ্ পা অজ বত এত (এ এ পর, এ 

ভীযমৃদ্তি তাহার সুখে আনয়ন করিলে, তিনি তাহাকে এমন ভীষণ আলিঙ্গনে 

নিঙ্সেষণ করিলেন যে, তথক্ষণাৎ লৌহের তীম চূর্ণ বিচূর্ণ হুইয়া৷ গেল! তাহা! 
দেখিয়! ধুতরাষ্্র হা ভীম! হা ভীম! বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ কবিলে 
বাসুদেব বলিলেন, ভীমসেন অক্ষত দেছেই জীবিত আছেন.) আপনার অভিপ্রায় 
বুবিয়া' আমি আপনাকে লৌহের ভীম দ্িয়াছি। আপনি অযুত নাগ তুল্য 
বলশালী। বাহাহউক, আপনার এক্পপ কার্য্য, এত ক্রোধ উপহুক্ত নহে। 
পুত্রশোকে আপনি নিতাস্ত সন্তপ্ত ও ধর্মভাব শুন্ত হন্য়াছেন। ভীমকে. 

বধ করা আপনা কোনমতেই শ্রেরস্কর নহে। যে নীচাশয় স্পর্ধা! পূর্ববক 
ত্রৌপর্দীকে সভায় আনম্ন করিয়াছিল, মহাবীর বুকোদব তাহাকে বধ করিয়া 
বৈর নির্ধ্যাতন ককিয়াছেন। আপনি তৎকালে পাগুবগ্ধণকে পরিত্যাগ করিয়া 

ইহাদের প্রতি কত অত্যাচার করিয়াছেন এবং হূর্যোধনও কি গকার কুৎসিত 
আচরণ করিয়াছিল, তাহা স্মরণ কবিয়া শোক সম্বরণ করুন। 

তাহা গুনিয়া তিনি বলিলেন, মাধব! পুত্রশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া 
আমি এইক্ধপ কার্ধ্য করিলাম, এক্সন্ত আমি লঞ্জিত হইতেছি। এক্ষণে আমি 
প্রককৃতিস্থ হইলাম। এখন করণীয় কর্তব্য সম্পাদনের ব্যবস্থা! কর। 

কৌরব ও পাওব পক্ষীয় রমণীগণ রণক্ষেত্রে পতি, পুত্র, ভ্রাতা, পিতা 
প্রস্ৃৃতি বীরগণে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত দেখিয়! ভীষণ শৌকাবেগে কাড়র হইয়া 

উন্মাদিনীর ভ্তায় হইলেন ! কেহ পতি, কেহ পুন্র, কেহ ভ্রাত৷ গ্রত্থতির. স্বৃত 
দেছ ক্রোড়ে লইয়া রোদন কবিতে লাগিলেন! তাহাদের গাত্র মার্জন, 
বেশ বিস্তাস, আদর আপ্যাক্সন প্রভৃতি দ্বাব! তাহাদিগকে জীবিত জ্কানে 

পরিচর্যা করত হৃদয্বের আবেগে .আত্মহারা হইতে লাগিলেন! 
ধর্মশীলা গান্ধারী . কেশবকে তাহ! দেখাই শোকে মুহ্মুহছুঃ মুন্ধমান 

হইতে লাগিলেন। * এবং .শোকে অত্যন্ত. কাতর হুইয়া বলিলেন, কেশব ! 

ইহা তোমারই কৌশল 18 তুমি এই সমূঘার ক্ষত্রিয়ের জীবন নাশের মূল। 
অতএব বহ্বংশ ভোবাঘই সাক্ষাতে ধ্বংস হইবে. 

তাহ। গুনির! । কেশব বলিলেন, সতি!. . জাপনি যে, অন্ভিশাপ দিলেন, 

তা আমারও অভিগ্রেত। যৃছগণ দেব দ্বানবেরও অবধ্য। আমি তাহাদিগকে 
নিহত না করিলে কে.করিবে? ২৯৩২ 



স্বারকালীল! ] " ভাবত সমর । ৪৯৩ ' 
হিউডযারাছে এ এটি টু 

_. - অনম্তয় রমনীগণ কেশবের সাস্ববনায় ,ধৈধ্য অবলবন পূর্বক ভারিষধীতে . 
গমন পূর্বক মৃত 'বীরগণের উদ্দেস্তে ভ্বলদান করিতে লাগিলেদ। 

সা শাশ(০)শীসপ। 

ভারত মমরের অবসান হইল।. এই ভারতবর্ষ বীর শুন্ত হইয়া চিরপরাীনতা ' 
শৃঙ্খলে আবন্ধ হুইয়াছে। অবশ্ত ফল ফলিতে বিলম্ব ঘটিলেও ভারতের চির 
ছঃখের বীজ এ সময়েই উপ্ন হইয়াছ। ভারত সমরের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে 
মনে যে কি ভীষণ ছুঃখসিস্ধধ উলিয়া উঠে, তাহা বলা যায় না। ক্রিয়ের যে 

বীর দর্পে পৃথিবী চঞ্চল হইয়া ' উঠিয়াছিলেন, ভারত তাহার কেন্রন্বল। কুক্- 
পাগুবকে আশ্রয় কবিয়া! পৃথিবীস্থ ভূপালগণ নিয়তির নিগীড়নে দেহত্যাগ 
করিল। তেজোদর্পে তাহার! ধর্ম কর্ম বিসর্জন দিক! নানাগ্রকার কুক্রিয়ায 
লোক লজ্জা পরিহার করত অচিস্তনীয় কুৎসিত কার্ধ্ে মিরত হইয়াছিল । 
বিলাগব্যলনের শ্রোতে ভাসমান হইয়া পৃজ্য আত্মীয় আত্মীয়াকে তাহার 
উপকরণরূপে বাবার করিতেও কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করে নাই। জ্ুতরাং 

তাহার! মনুয্যাত্বের সীম! লঙ্ঘন করিয়া গণুত্বের পাপ সমুদ্রে নিমগ্্র হইয়াছিল! 
দর্পহারী হরি .কাহারই দর্প রাখেন ন!। তাহার নিকট সর্বমত্যন্ত গর্হিত! 

সীম] লঙ্ঘন করিলে তিনি কিছুতেই ক্ষমা! করেন না। তজ্জন্ঠই তিনি ₹কফরূপে 
অবতীর্ণ হইয়া! সকলকে আকর্ষণ করত এইরূপে তৃভার হরণ করিলেন। তিনি 
কুরুপাগুব সমরের উপসংহারে এই শিক্ষা! দিলেন যে, ধন বল, জন বল পাপ- 
প্রবৃত্তির উপকরণ রূপে যতই বহুল রূপ ব্যবহৃত হউক, তাহারা পাপকর্শারৎ 
পাগিষ্ঠ কর্তাকে রক্ষার বখোপবুক্ত উপকরণ নহে। পাপিষ্ঠগণ বতই প্রবল- 
শক্তিসম্পন্ন হীক, তাহাদের ধবংস নাক? ধর্মই মানবের একমাত্র কত্য।' 

ধর্ম; 'রজাতি ধার্সিকম্। | 
৪০১7০ নিন. রস্রনি? 

ব্ধান্্রে জনতিজ্ঞ যোদ্ধ,গপকে বরদ্ধান্ত্র বার! পহতে সহলে বিনাশ কক্িতৈ - 

লাগিঙ্গেন । ডাহার এই প্রকার অবন্াচরণ দেখিরা খবিগণবসলোকাদি হইতে 
আমিয়! তাহাকে তত্প কার্যা.কঙ্গিতে নিবারগ করিলেন। 'োহাদের কথার 
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তিনি কর্ণপাত না করিলে, তাহারা ঘলিলেন, এই অধর্প[চরণ দ্বারা তোমার 
জামু; ক্ষয় হইয়াছে; তুধি চেষ্টা করিলেও, আর অস্ত্রাদি তোমার স্বতিপথে 
উদ্দিত হইবে না। ভ্রোণাচার্ধা তবুও ব্লপূর্ববক যুদ্ধে প্রবৃত্ত রছিলেন এবং 
অসংখ্য প্রাপীনাশ করিতে লাগিলেদ। কিন্তু খবিদিগের কথ! মিখা হইবার 
নহে। সন্বর তাহার স্বতি লোপ হইয়া আসিল। তিনি কিংকর্তবাবিমূঢ় ছইলেন। 
শী ইহা জানেন, তবুও যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "অন্বখামা! হত হইয়াছে” 
আচাধ্যকে এই কথ! বলিতে হইবে। কৃষ্ের প্ররোচনায় ধর্বরাজ যুধিষ্ঠির 
ঠিক সেই সময়েই এ কথ] বলিলেন। তিমি অগতা! শ্বতঃই অস্ত্রত্যাগ করিতে 
যাইতে ছিলেন, এমন সময় যুধিষ্ঠির এ কথা বলিলেন। লোকে দেখিল তিনি 
ধর্মপ্রাণ যুধিিয়ের কথায় পুত্রঙ্গেহে আকুল হইয়া অন্ত্রত্যাগ ফরিলেন। 
যুধিষ্ঠির নিমিত্তের ভাগী হুইলেন। কুফ্ হালিলেন! 

এখন কথা এই যে, কৃষ্ণ ধর্পরাজ ধর্প্রাণ যুধিষ্টিরকে এইরূপে কলঙ্কিত 
করিলেন কেন? অবহ্াই তাহার কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, 
শত্রু অধর্্মাচরণ করিয়া জগতের অকল্যাখ সাধন করিতে থাকিলে, জগতের 
আস কল্যাণ সাধন অন্ত কৌশল অবলম্বন করা বর্তব্য। যেহেতু অধর্দেরও 
প্রভাব আছে । বোকহিতেচ্ছার তাহাকে সত্বর দমন করিতে হইলে, তন্ত্র 
উপায় অবলম্বন করা উচিত। ধর্ম হারা অধন্শকে দমন করাই ধর্ম । কিন্ত 

তাহার গুড়তত্ব যে কিঃ তাহা! সাধারণ বুদ্ধির গম্য নহে । বোধ হয় অধার্টিককে 
কৌশল দ্বার! জয় করাই ধর্শ্য। হুইতে পারে, তাহা! অধর্মের নাঙানস্তর ; কিন্ত 
প্রীক্ বলিয়াছেন, প্রাণ রক্ষার অন্ত যে মিখা! কখন, তাহা অধর্শা নছে। 
অধার্থ্িক ব্যক্তি তোমার ধর্রূপ, হর্ধলতার সন্ধান পাইলে সত্বরই তোমার 
গ্রাস করিয়া ফেলিবে, ভোমার আত্মরক্ষার সময় থাকিবে না। ব্যাজ তোমায় 

গ্রাস করিতে আনিতেছে; তুমি বদি বল, ইহা অধর্শ, তবে ব্যান্ত্রকি তাহ! 
শুনিবে? সে স্থলে প্রাণী নু ধর্ম বলিয়া ওঁদাসীন্ত প্রকাশ করিছে তোমার 

অস্তিত্ব যে সত্বরই লোপ পাইবে, তাহাতে আর সঙ্গেহ দাই। সে স্কুলে 
কৌশল . অবন্: পুর্ককে তৎক্ষণাৎ ব্যাজ বধই ধম্ধ্য। . 

কর ্হোধন.বনের কৌশলও এ. প্রকার উদ্দ্ষ্কোই . গাবুকু, হইয়াছে ।. 
কিন, বঙিতে পায়েন, ু ধিটিরের নক দর্শনের হেতু .কি.?. :মহাত্ারতে উল্লেখ: 



[ খবারকালীলা ] ভারত সমর । ৪ট৫ 

আছে, হুবিষ্টিব "্অস্বখামা হতঃ ইতিগঞজঃ1 বঙলগিবার পরই তীহা রগরধ তুমি 
স্পর্শ করিল। তাহার পুর্বে তাহার রখ ভূমি হইতে নিন উর্ধে 
কাবস্থান করিত। 

ুধিষ্িরের ভায় ধার্টিকের পক্ষে যে, “ইতিগজ£* দোধাবহ, তাহাতে আর 
সন্দেহ সাই। কিন্ত কুফর পক্ষে তাহা নছে। কায়ণ, তিনি ধুদ্ধক্ষেতরে শব্র 
দমন কার্যে লিপ্ত । তিনি যুধিটিরের হিতার্থী নারক | তীহার পরিচালনোপফেশ 
যুধিষ্টিরকে মাথ! পাতিয়! লইতে হইবে। পাপ পুণ্যের ভাগী তিনি। জুতা 
পাপ; তীহার না হুইয়! ঘুধিষ্টিরের হইল ফেন? কারণ অবহ্থাই আছে? বুধিটি 
তাহা কষের উপর অর্পন না করিয়া দেহাত্মবোধে শ্বয়ং গ্রহণ করিয়াছে। 
আমি পাপ করিলাম, যেমন এই জ্ঞান, অমনই তাহার ফল লাভ ! 

যাহাহউক, অবর্্াচারী প্রবল পরাক্রান্ত শক্ককে কেমন করিয়া কৌশলে 
বিনাশ করিতে হয়, ভ্রীক্চ জগৎকে তাহাই দেখাষ্টলেন। আরও দেখালেন, 
মানবদেছে যুধিষিরের স্তায় পরম ধর্মাপরার়ণ বাজাকেও বিষয়াদির প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত হইতে হয়। বিষয় সংস্পর্শে একবারে নি স্ত ধর্মাচরণ হুয় না। 
যুধিটির গ্রীকৃষের পরম জন্থগত তক্ত। কৃষ্ণ জানেন তীহার বাকা যুখিটির 
কখনই লঙ্ঘন কন্দিবেন না। শ্তথাপি তিনি পরম অস্ুগত ভূক্তকেও পরীক্ষা 
করিলেন। দেখাইলেন, ধর্ম আমা অপেক্ষাও বড়। [মামার অন্থগত থাকিলেও, 
ধর্ম কুপ্ণ হইলে তাহার ফলভোগ অবশ্তস্ভাবী। শুধু আমার তক্তিশ্রদ্ধা, গ্রীতিপ্রেম 
অর্পণ করিলে হইবে না- ধর্শা অলঙ্যনীয়। আর, ব্যক্তিত্ব যদি ভুলিয়া যাও, 

আমার সর্বান্ব অপণি করিয়া ফকির হও, তবে তোমায় জার পাপম্পর্শের 
সভ্ভাবনা নাই। আমার গ্রীতার্থে কৃত কার্ধয তোমার কোন কালিম! প্রদান 
করিতে পারিবে না। 

বাহাহউক, পৃথিবীর তার নাশ জন্ত হিনি অবতীর্ণ সেই র্পহারী হি 
ছলে বণে কৌশলে উভয় গক্ষকেই সবলে নিধ করিলেন। এই নিধনই 
তাহার উদ্দেন্ত। এইজন্ত পাণ্ডবগণকে শিবির হইতে দুরে রাখি! পাগল ও 
মত প্রতৃতি পাওব আত্বীর়দিগের বিনাশসাধন করাইলেন 9. এমন .কি 
ত্রৌপদীর পঞ্চ পুজও জীধিত রহিল না। চক্রীর চক্র, লীলামরের লীল! বুষিষার 
সাধা কাহার? পাগুবগণকে লইয়া তিনি জীড়া করিতেছেন। তাচাদের 



৪৯৬ "* ভ্রীযক। [ থাকালীলা ] 
এনে রেসি কিক কিক কফি কক কক বাকি কবিকে জন চে শত হিল এ সারির 

ছারা . 'ধর্বার্থকামমোক্ষেরর আদর্শ জগতে প্রচার করিবেন, তাই এখনও 

তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর্গিতে পারিতেছেন না। ধুদ্ধ বিগ্রাহের সঙুদয় শেষ 
হইয়াছে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে শান্ত করিয়া! তাহাকে হধ্যিনায় ভবিতব্যেন্ন ছুগ্তব 

চিজ্াঙ্গ নিমগ্ন স্াখিয়াছেন! কর্মফল কত কঠোর হুই্য়! দণ্ডে দণ্ডে তীছার 
স্বংপিও ছি'ড়িয়া ফেলিতেছে! তিনি হস্তপদ আবদ্ধ গোগীগ্ অস্ত্রোপচায্নের 

যস্রণার তায় অসঙ্থ হইলেও তাহা! সন্থ করিতেছেন ! 

আবার এদিকে পাগ্ডবদিগকে জন্বযুক্ত ও পরম ভক্ত তীম্মকে সন্মানিত 
হরিবান্গ জন্ভ এখন ভীন্বের কথা ন্মননণ কন্লিলেন। মহাবীর ভীগ্ম এতদিন 
শরশধ্যায় শয়ন করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে এবার শ্রীকফকে শরণ করিয়া 
দেহতাাগ বাসনার তীহার 'স্তব করিতে লাগিলেন। ্ 

মহুর্ধি বেদবিং বাস, দেবধি নারদ, দেবস্থান, বাত, অশ্বক, স্থমস্ত, জৈনিনি, 
পৈল, শাঙ্ডল্য, দেববাত, মৈত্রেয়, অন্গিত, বশিষ্ঠ, কৌশিক, হারীত, লোমশ, 

জাত্রের, বৃহস্পতি, শুক্র, ট্যবন, সনৎকুমার, কপিল, বানীকি; তুমুরু, কুক, 
মৌনগল্য, ভৃগুনন্দন রাম, ভৃণবিঙ্দু, পিগলাদ, বায়ুসক্র্ত, পুলহ, কচ, কান্তপ, 
পুলশ্, জতু, দক্ষ, পরাশর, মরীচি, অঙ্গিরা, কাণ্ড, গৌতম, গালব, ধৌদা, 
বিস্তাগ্ড, মাগ্ুল্য, যৌস্র, ক্ৃষণান্ুভৌতিক, উলুক, মার্কগডয়, ভাক্ষরি, পুরণ, 
কফ, সত ও অ্তান্ত শ্রদ্ধাবান্ 'জিতেন্জ্িয় ও শাস্তিগুপোঁপেত মহধিগণ - হাকে 

পরিবেষ্টন ক্লিন উপবেশন কর্গিলেন। 

ভীত্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়াই কায়মনোবাক্যে কফকে যান করি অতি 
গভীর স্বরে ক্ৃতালিপুটে উদ্দেশে তান শুব করিতে লীগিলেন +-- - 

ছে 'পুরুযোত্তম | আমি তোঁমার আরাধনা কবিবার নিদিত 'সঞ্ফেপে ও 
সবিষ্তরে যে সমুদয় কথা বলিব তাহাতে তুমি প্রীত হইও। ভুধি দোখহীন ও 
নির্োষতার় আম্পদ, ভুমি পরমহংস ও ঈশ্বর । এক্ষণে আমি তন ত্যাগ 
করি! যেন তোমাকে প্রাপ্ত হই। “ভুমি অনাদি, অনন্ত ও' গররন্ দ্বরধপ:। 
"দেবতা ও খবিগণ তোমাকে বিদিত হইতে ঈমর্থ নকেন। 'ফেবগ ওগবান্ 
ধাভাই তোমা /তস্ব অবগত "আছেন! এবং হা হইতেই -ফোৌদ কোদ। 
সহি, লিদ্ধ, দেবতা, দেবি গ মহোরগ ভোঁদা তব কথকি মির্ঘয ক্গিরেমী। 
'ভুঙ্ছি। পরম ও দব্যর়। দেয়, দানব, গন্ধ -ব্ছ, মাক্ষস: ও পরগগণ দুদিকে 



শিস সি ও এ আত ও ইস ই হাল সপ শপ পে ২৯ সাপ এপ এ হান 

এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হুইয়াছ, তাহার কিছুই জাত লহেন। শু 
গ্রথিত মণি সমূহেক্ন ভার কাধ্যকারধনব্বন্ধ, সমস্ত বিশ্ব ও ভূত সমুদয় 

₹ভামাতেই অবস্থান কম্িতেছে। তুমি নিত্য গু বিশ্বকর্থা। লোকে ভোঙাকে 

সহশ্রশির2» সহশ্রবদনূ, সহত্রচক্ষু, সহশ্রচরণ, সহম্রবাহ ও সহমরমুকুটসম্পয় 
নারারণ বলিয়া কীর্তন করির! থাকে । তুমি হুক হইতেও সুতা, স্কুল হইতেও 
স্থল, গুরু হইতেও গুরু এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ । মন্্র_্্রার্থ প্রকাশক 
স্রাঙ্গণ বাক্য, নিষৎ,' উপনিষৎ ও সামবেদ তোমার মহিমা কীর্তন করিয়া 
থাকে। তুমি সত্য স্বরূপ ও সত্যকর্খা, তুমি বাহ্থদেব, সন্বর্ষণ, প্রহান্ন ও 

অনিরুদ্ধ নামে চার্লি দেহ ধারণ করিতেছ। তুমি এক মাত্র বুদ্ধিতে অবিতক্ত। 
তুমি তক্তদিগের ক্বক্ষক, লোকে ভোমাব পরম গুহ দিব্য নাম উল্লেখ পূর্বক 
অর্চনা কবিয়া থাকে । তোমাৰ প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত নিত্য- তপোছুষ্ঠান 

কম্ধিলে কদ্ধীচ তাহা! ক্ষয় হয় না। তুমি সর্বাত্মা, সর্ববিৎ্, সর্ব, সর্বহ্ত ও 

সর্ধভাবন। অরণি কাষ্ঠ যেমন বনি রক্ষার্থ সৃষ্ট হইয়।ছে, তজ্প তুমিও 
ভূতলস্থ বেদের ব্বক্ষা বিধানার্থ দেবকীর গর্ভে বন্দে হইতে উৎপন হইগাছ। 
ভুমি নিষ্পাপ ও সর্বেশ্বর। মনুষ্য অভেদ জ্ঞান সম্পন হইয়া হৃদয়াকাশে 
তোমাকে নিরীক্ষণ পূর্বক মোক্ষলাডের অধিকারী হয়। তুমি বায়, ইঞ্জ, 
হুর্যয ও তেজকে অতিক্রম করিয়াছ। তুমি বুদ্ধি ও ইন্জ্ির়ের অগোচর। 
এক্ষণে আনি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি পুরাণে পুরুষ, বুগ প্রারন্তে 
বর্ম ও ক্ষয় কালে সর্ষণ নামে অভিহিত হুইয়া থাক। তুমি পরমাগ্গাধ্য | 
অতএব আমি তোমান্ন উপাসনা করি। তুমি একমাত্র হুইয়াও বহু অংশে 
প্রাছভূতি হুইয়াছ। তুমি সর্বাভিলাষ সম্পাদক । তোমারই একাস্ত তত্ত 
ক্রিয়াবান্ লোকের! তোমার 'সর্চনা! করিয়া! থাকেন। তুমি জগতের ভাণ্ডার 
স্বরূপ । জগতের সমস্ত ব্যক্তি তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। নীর মধ্যে 
হুংস, সাগ্গস প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণের সভায় জীবগণ সতত তোমাতেই বিহার 
ফরিতেছে। তুমি সত্যন্থরূপ, আধ্িতীয়, অক্ষর, ব্রহ্ম এবং সৎ অপতেক্ন অতীত, 

তোমার 'জাদি, মধ্য ও অস্ত নাই। দেবতা ও মহর্ধিগণ ভোষাকে অবগত 
নছুইতে সমর্থ মহেন। স্থর অন্গুর, গন্ধবর্, সিদ্ধ, খাবি ও উরগগণ প্রীবতধনে 
প্রতিমিন্ত ভোদার অর্চনা কনিরা থাকে। তুমি হাঃখ নাশের উৎকুই ওধধ। 

| ৬৩] 



৪৯৮ শ্রীফফঃ, [ দ্বারকালীল! ] 
0 টি রস নই অর শা জরি চদার হত এ এটির এটি আনি 

তুমি হ্বয়ভ, সনাতন, অনৃহী ও অজ্ঞেয়। তুমি বিশ্বের স্থষ্টি কর্তা ও স্থাবর 
জলমাত্মক লমুদর পদার্থের অধিপতি । তুমি পরমপদ, হিরণ্যবর্গ ও দৈত 
নাশক। তুমি একমাত্র হইয়াও দ্বাদখ অংশে আবিভূর্ত্ত হুইয্াছ। তুমি 
হুর্্য স্বরপ) তোমাকে নমস্কাব। বিনি শুরুপক্ষে দেবগপকে ও কৃষপক্ষে 
পিভৃগণকে অমৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন, তুমি সেই চক্ররূপী ; তোমাকে নমস্কার । 
যিনি নিবিড়তর অজ্ঞানান্ধকারের পরপারবর্তাী, যাহাকে অবগত হইলে 
সৃত্যুভয় থাকে না) সেই জ্ঞেয়াআ্াকে নমন্কার। অতি বিশ্তীর্ণ সামবেদ 
যাহাকে বৃহৎ বলিয়! 'কীর্ভন করে, অগ্নি সন্নিধানে ও বজ্ঞস্থলে যাহার মহিম! 

কীন্তিত হয়, ব্রাঙ্গণগণ ধাহাকে সতত ধ্যান করিয়! থাকেন, সেই বেদস্বরূপকে 

নমস্কার । খকু ও যন্ুর্যেদ ধাহার তেজ, যিনি পঞ্চহবিঃ ও সপ্ততন্ত বলিয় 
অভিহিত হন, সেই যজ্ঞ স্বরূপকে নমস্কার । যিনি সপ্তদশ অক্ষরে আহত হইয়া 
থাকেন, সেই হোম স্বরূপকে নমস্কার। যে বেদ পুকষের নাম যু, ছন্দ সকল 
বাহার গাত্র, খক্, জু ও সামবেদ প্রবর্তিত তিন যজ্ঞ ধাহার তিন মস্তক এবং 

রথাস্তর ধাহার গ্রীতি বাক্য, সেই স্তোত্রম্বূপকে নমন্কার। যিনি সহত্র 
বৎসর সাধ্য যজ্ঞে আবিভূতি হইয়াছিলেন, যিনি বিশ্বতরষ্টাদিগেরও শ্রেষ্ঠ, সেই 
হিরপ্ন়পক্ষদম্প্ন হংসন্থরূপকে নমস্কার । যিনি যজ্ঞাঙ্গতৃত বরাহমৃত্তি পরিগ্রহ 
করিয়া ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বীর্য্য- 
ত্বরূপকে নমস্কার। যিনি যোগ অবলম্বন পূর্বক অনস্তের সহ্ত্র ফণ! বিরচিত 
পর্ধযন্কে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই নিজ্রান্বূপকে নমস্কার। যিনি বশীভূত 

ইন্তিয়বর্থ, মোক্ষোপায় ও. বেদ্দোক্ত উপায় দ্বার! সাধুগণের যোগধর্ত্ণ বিস্তার 
করিতেছেন, সেই সতাত্বরূপকে' নমস্কার । 

ভিন্ন ভিন্ন ধর্্মাবলধী ভিন্ন ভিন ধর্ফলাভিলাষী মহাত্মারা ভিন্ন ভিন ধর্ম 
অবলম্বন পূর্বক ধাহাকে অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই ধশ্খীত্মাকে নমস্কার। 
ধাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় কামময়, ধিনি সকল প্রাণীকে কামমদে উন্মত্ত করিয়! 

থাকেন, সেই কামাত্মাকে নমস্কার। .মহধিগণ যে দেহস্থিত অব্যক্ত পুরুষকে 
অস্থুসন্ধান করিক্স। থাকেন, যে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সতত বুদ্ধিতে বিরাজমান আছেন, 

সেই ক্রেত্রত্বরূপকে নমস্কার । যিনি নিত্য স্বরূপ, যিনি. যোড়শগুণে-পরিবৃত 
হইয়া জাগ্রত, স্বপ্ন ও নুযুস্তি এই তিন অবস্থায় অবস্থিত আছেন; সাংখ্যে 
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ধাহাকে সপ্তদশ বলিয়া কীর্তন করে, সেই সাংখ্যাত্মাকে নমস্কার । শান্ত 
প্রকৃতি ইন্দ্রিয় দমনশীল মনুষ্যগণ নিদ্রা ও শ্বাস প্রশ্থাস পরাজয় পূর্বক যোগে 
মনোনিবেশ করিয়া ধাহাকে জ্যোতিঃকূপে নিরীক্ষণ করিয়! থাকেন, সেই 
যোগাত্মাকে নমস্কার |, শাস্ত গ্রকৃতি মোক্ষার্থী সন্্যাসীর! পাপ পুণা ক্ষর হইলে 
ধাহাকে প্রাপ্ত হুইয়। থাকেন, সেই মোক্ষত্বরূপকে নমস্কার। যিনি যুগ 
সহত্রের পর প্রদীপ্ত মার্তঞরূপ ধাবণ করিয়া সমস্ত ভূতের বিনাশ সাধন করেন, 
সেই ঘোরম্বপ্ূপকে নমস্কাব। যিনি সমস্ত ভূত বিনষ্ট ও সমুদয় জগৎ একাবিময় 
করিয়া একাকী বাঁলকবেশে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই মার়া-ম্বরূপকে নমস্কার । 

বিনি স্বয়স্ুর নাভি হইতে সম্ভৃত হইয়াছেন, ধাহাতে সমুদয় জগৎ প্রতিঠিত 
রহিয়াছে, সেই পন্নস্বর্ূপকে নমস্কার । যে সহশ্র মন্তকসম্পন্ন নিরুপম পুরুষ 
এককাগে সমুধয় কামনা অতিক্রম করিয়াছেন, দেই যোগনিদ্রাপ্বরূপকে 
নমস্কার | যাহার কেশপাশে জলদজাল, অঙ্গ সন্ধিতে নদী ও জঠর মধ্যে 

চারি সমুদ্র বিরাজমান, সেই জলম্বরূপকে নমস্কাব। খধাহা হইতে সমুদয় 
পদার্থ সমুৎপন্ন এবং যাহাতে সমুদয় লীন হয়, সেই কারণশ্বরূপকে নমস্কার। 
যিনি রাত্রিতে শয়ন ও দিবাভাগে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্টানিষ্ট সমুদয় বিষয় সনর্শন 
করিতেছেন, সেই দর্শকম্বরূপকে নমস্কার । ধিনি সমস্ত কার্যে অবিচিলিত ও 

ধর্ম কার্যের নিমিত্ত উদ্ভত হইয়া থাকেন, সেই কার্ধ্যস্বরূপকে নমস্কার । 

বিনি ক্ষত্রিয়েব অধর্পাচবণ দর্শনে জুদ্ধ হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় 

কবিয়াছেন, সেই ক্রুবতান্বনূপকে নমস্কার 
ধিনি বায়ুক্পপে শরীর মধ্যে পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া প্রাণিগণকে সচেষ্ট 

করিতেছেন সেই পবনম্বরূপকে নমস্কার । বাহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাছ 
হইতে ক্ষত্রিয়, উপব হইতে বৈশ্ত ও পাদ হইতে শুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই 
সর্ববর্ণ-স্বূপকে নমস্কার । অগ্নি বাহার আন্ত, স্বর্গ মস্তক, আকাশমণ্ডল নাভি, 

ভূমগ্ুল চরণন্বয, হুধ্যমগ্ুল চক্ষু, দিম্মগুল কর্ণণ সেই লোকস্বরূপকে নমস্কার । 
ধিনি কাঁল ও বজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ, বিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি বিশ্ব সংসারের 
আদি কাবণ, এবং ধাহার আদি কেহই নাই, সেই বিশ্বস্বূপকে নমস্কার । 

যিনি রাগ ঘ্বেবানি দ্বারা শ্রোজাদি ইক্জিক্গ্রামকে রক্ষা করিতেছেন, সেই 
রক্ষককে নমস্কার । যিনি অন্ন পান ও ইন্ধনরূপী, যিনি লোকের বল ও 



হর শরীক । [ব্বারকালীলা ] 

জীবনের বর্ধন-কর্তা, বিনি প্রাণিগণকে ধারণ করিতেছেন, সেই প্রাপন্বরূপকে 
নমস্কার । যিনি প্রাণ ধাকসণের নিহিত চতুর্বিধ অন্ন তোবদ এবং প্রাপিগণের 
অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ল্লাদি পাক করিতেছেন, সেই পাবকম্বরূপকে নমস্কার । 

বিনি পিজল-নেত্র পিজল-কেশর নরসিংহ রূপ ধারণ পূর্বক নখ ও দশন 
দ্বারা দানবেন্্র হিরপ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছেন সেই দৃগু-স্বরূপকে নমস্কার । 
দেবতা, গন্ধর্বা, দৈত্য ও দানবগণ ধাহার যথার্থ তত্ব, অবগত হইতে অসমর্থ 
সেই সুক্ষত্বরূপকে নমস্কার । যিনি রসাতলগত হইয়া অনস্তরূপে জগৎ সংসার 
ধারণ করিতেছেন, সেই বীধ্যন্বরপকে নমস্কার। যিনি সংসার পরিরক্ষণার্থ 
প্রাণিগণকে স্বেহপাশে বন্ধ করিয়া মুগ্ধ করিতেছেন সেই মোহম্বব্ধপকে 

নমস্কার। বিনি আত্মজ্ঞানের যথার্থ তত্ব অবগত হইয়াছেন এবং যাহার মহিম! 

কেবল আত্মজ্ঞান প্রভাবেই অবগন্ত হওয়া যায়, সেই জ্ঞানস্বরূপকে নমস্কার । 
বাহার দেহ 'অপ্রমেরর এবং ধাহার পরিমাণের ইয়ত্বা নাই, সেই জ্ঞাননেত্ত্ 

সম্পর দিব্স্বরূপকে নমস্কার । যে লঘোদর পুরুষ জটা, দণ্ড ও কমগুলু 

ধারগ করিয়! থাকেন, সেই ব্রন্ষস্বরূপকে নমস্কার । বাহার সর্বাঙগ তন্মদিগ্চ 
বিনি নিরস্তর ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ত্রিদশেশ্বর, ত্রিলোচন, 
উত্ধলিঙ্গ ও রদ্রন্বরপকে নমস্কার । যাহাব ললাটে অর্ধচজ, হন্তে ত্রিশূল ও 
পিপাক, সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী উপগ্রন্বরূপকে নমস্কার ।. ধিনি সর্ধভুতের 
আত্মা, সর্বভূতের স্্টি ও সংহার কর্তা এবং ক্রোধ, দ্রোহ ও মোহ পরিশুন্, 

সেই শাস্তপ্বরূপকে নমস্কার । যাহাতে এই চবাচর বিশ্ব লীন রহিয়াছে এবং 

বাহা হইতে ইহা সভূত হইয়াছে সেই সর্বময়-_সর্বন্বরূপকে নমস্কার। হে 
বিশ্বকর্খাণ ! হে বিশ্বাত্বন্! তুমি'পঞ্চভূতকে অতিক্রম পুর্ব্বক নিত্য নিশ্মুক্ত 
হইয়াছ, তুমি ত্রিলোক মধ্যে সর্বত্র বিস্বমান রহিয়াছ, ভুমি ধর্শমর এবং 

প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সংহাব কর্তী। আমি ভৃতাদি কালত্রয়ে তোমার অবস্থিতি 
অবলোকনে সমর্থ নহি, কেবল তত্বজ্ঞান দ্বারা তোমার সনাতন মৃষ্তি নিরীক্ষণ 
করিতেছি। তোমার মন্তক দ্বার! স্বর্গ এবং পরযুগলা দ্বারা মর্ত্য ব্যাপ্ত 
রহিয়াছে। তুমি £ত্রিবিক্রম সনাতন পুরুষ। দিক সকল তোষায় বাহ, 
সুধ্ট তোমার চক্ষু এবং শুক্র ও প্রজাপতি তোষার বলম্বরূপ। তুমি বায়ুব 
সপ্তমার্গ রোধ+কবিয়া। রহিয়াছ। তুমি অভসী পুষ্প সদৃশ, কুকবর্ণ ও গীতিবজ, 
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ধারী। যে তোমাকে নমস্কার করে তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। 
অতএব আমি ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার কদ্িতেছি। 

কৃষ্$কে একটা মান্র প্রণাম করিলে দশ অশ্বমেধ বজ্ঞানুষ্ঠানের অধিক 
ফললাভ হইয়া থাকে । যে ব্যন্তি দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, তাহার পুনরায় 
জন্ম হয়, কিন্ত যে একবার কৃ্কে প্রণীম করে, তাহাকে আর তৃমগডলে 
জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা কৃফব্রতপরায়ণ এবং যাহার! গ্লাত্রিকালেও 

উত্থিত হইয়া! ক্ৃষ্ণকে স্মরণ করে, তাহার! বহিমধ্যে মঙ্্রপুত ত্বতের ভ্তার 

কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। হেক্কফ্! তুমি নরক ভয় নিবারক 
এবং সংসারসাগক্প পার হুইরার নৌকা ম্বরপ। তুমি স্ুদ্ষণার্দেব এবং 
গোত্রাঙ্ষণ ও জগতের হিতকারী, তোমাকে নমস্কার। হরি এই ছইটী 
অক্ষর জীবনবন 'ভ্রমণের পাপের, সংসারশৃঙ্ঘল ছেদনের উপায় এবং শোক 
ছঃখেব অন্ত হ্ববূপ। |] 

সত্য বিষুময়। জগৎ বিঞ্ুময় এবং সমস্ত বস্তই বিজ্বাময়) অতএব বিষ 
প্রসাদদে আমার পাপ সকল বিনষ্ট. হউক। হে পদ্মপলাশলোচম-! এক্ষণে 
এই নবাধম তোমার শরণাপন্ন হইরাছে, তুমি ইহার গুতানুধ্যান কর। তুষি 
বিস্থা ও তপন্তার উৎপত্তি স্থান এবং স্বর । এক্ষণে আমার এই বাক্যে 
শ্রীত ও প্রসন্ন হও। বেদ তপন্ত! ও বিশ্বসংসার সকলই নারায়ণাত্মক । 

হে নারায়ণ! তুমি সর্বদা সকল বস্ততেই বিরাজমান আছ। 

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপে তদগতচিতে ক্ুষ্ণকে স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন । 
তখন ভগবান্ বাস্থদেক যোগবলে ভীগ্ষের তক্তিভাব অবগত 'হইয়' তাহাকে 
ত্রিকালদর্শন-জ্ঞান প্রদান কিলেন। 

অনন্তগ সেই ব্রহ্গবাদী ব্রাদ্দণগণ বাম্প গদগদকণ্ঠে পুরুযোভম নারায়ণের 
স্তব করিয়া বারদ্বার ভীম্ঘের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 

এদিকে কৃষ্ণ সমুদয় অবগত হুইয়া ভী্কে দর্শনগানে কুতককতার্থ' করিয়া 

সন্মান প্রদর্শন জন্ত যুধিতির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও সাভাকির় সহিত 
রথারোহুণ করিয়া সত্বর ভীয্মের নিফট উপস্থিত হইলেন। এবং রথ হইতে 
অবতরণ পুরঃসর 'আসন গ্রহণ পুর্ব প্রশান্ত পাবক সদৃশ ভীম্বকে ক্ষণকাল 
অবলোকন কর্দিয়া ' বলিলেন, হে শাস্তনূতদয়! আপনার জান পুর্যোর' 
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পিএ লি এ স্নিকার 

স্তায় অক্ষুন আছে ত1? আপনার বুদ্ধি ত পর্যাকুল হয় নাই? শরাধাত 
নিবন্ধন আপনার গাত্র ত নিতান্ত অবশ হইতেছে না ? মানসিক হুঃখ অপেক্ষা 
শারীরিক ছুঃখ সমধিক বলবান। আগনার পিতা ধর্মপরায়ণ শান্ত রাজার বর 

গ্রভাবেই আপনি এক্সপ ইচ্ছা-মৃত্যুতে অধিকারী হইয়াছেন। আমি আপনার 
ইচ্ছা-মৃত্যুর কারণ নহি। একটা সুন্ষ্স শল্য শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যারপক 

নাই ক্লেশ উপস্থিত হয় ? কিন্তু আপনি শর সমূহে সমা চিত হইয়াছেন ) শর দ্বার 
শরীর ভেদ নিবন্ধন আপনার ত ফোন ক্লেশ হইতেছে না? যাহাহউক, 
আপনি যখন দেবগণকেও উপদেশ দান করিতে পায়েন, তখন আপনাব নিকট 

প্রাণিগণের জন্ম স্কতযার বিষয় কীর্তন কর! নিতান্ত অবিধের়। আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ ১ 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কিছুই আপনার অবিদিত নাই। প্রাণিগণের মৃত্যু ও 
সৎকারধ্যেরর ফলোদয়ের বিষয় আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। আপনি 
ধর্মময়, আপনি পুর্বে যে বিশালবাজ্যে নুস্থ শরীরে সহম্র সহত্র মহিল! পরিকৃত 
থাকিতেন, তাহা এখনও আমার চিত্তে বর্তমানের স্তায় জাগরুক আছে। 
আপনি সত্যধন্মপরায়ণ ও মহাবলপরাক্রান্ত। আপনি ব্যতীত ত্রিলোক মধ্যে 

তপঃপ্রভাবে মৃত্যু অতিক্রম করে, এমন আব কোন ব্যক্তিই আমাব শ্রবণ- 

গোঁচর হয় নাই। হে কুরুপিতামহ! আপনি সততই সত্য, দান, তপন্তা, 
যজ্ঞ, বেদ, ধন্ুর্কেদ। নীতি, প্রজারক্ষণ, সরলতা, পবিত্রতা ও প্রাণিগণে 

দয়াপবতাতেই তৎপর ছিলেন। আপনার সদৃশ মহারথ আর কেহই নাই। 
আপনি এক রথে সমুদয় দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধবর্বগণকে পরাজয় 

করিতে সমর্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আপনি বন্থগণের শ্রেউ। আমি 

আপনাকে বিলক্ষণ অবগত আঙ্ছি। আপনি বলবীর্ধ্য প্রভাবে স্বর্গলোকেও 
বিখ্যাত হুইয়াছেন। মর্তলেকে আপনার তুল্য গুণশালী আর কেহই দর্শন 
বা শ্রবণগোচর হয় নাই। আপনি স্বীক্স গুণগ্রাম প্রভাবে দেবগণকেও অতিক্রম 

করিয়াছেন। আপনি খন তপোবলে চরাচর বিশ্বের স্থষ্টি করিতে সমর্থ, 

তখন স্বীক্প উদ্লম গুধ-প্রভাবে যে উত্তম লোক সমুদয় লাত করিবেন, তাহার 

জার বিচিত্রতা! কি? 
. যাহাহউক, রাজা যুধিষ্ঠির জ।তি সংঙ্গ্ধ নিবন্ধন নিতান্ত সস্তপ্ত হইয়াছেন । 

আপনি ইহার 'শোকাপনোদন করুন? চাতুর্কেন্ক, চাতুর্থোত্র ও জাংখ্যযোগে 
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যে যে ধর্ম কীর্তিত আছে, তৎসমুঙ্গয় এবং ঢারিবর্ণের ও চারি আশ্রমের 
সনাতনধর্্ নকল আপনাব অবিদিত নাই। বর্ণসন্বপ্নদিগের দেশ, জাতি ও 
কুলের ধর্ম লক্ষণও আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। বেদোক্ত ধর্ম, শিষ্টাচার 
প্রণালী এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ধশান্ত্র আপনার হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরুক 
রহিয়াছে । হে পুরুযোত্তম ! ইহলেকে কোন বিষয় বিশেষে সন্দেহ উপস্থিত 
হইলে আপনি ভিন্ন তাহার ভঞ্জনকর্তা আর কেহ নাই। অতএব আপনি 
রাজ মুধিঠিয়ের শোকাবেগ অপনোদন করুন। তবাদুশ ঘুদ্ধিমান্ ব্যক্তির! 
'মোহাবিষ্ট মানবের নাস্বনার একমাত্র উপায়। 

' তাহা শুনিয়া মহাত্মা ভীম্ম বদন মণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত কিয়! ক্লভাঞ্জলিপুটে 
কহিলেন, বান্ছদেব ! তুমি জগতের কৃষ্টি ও সংহার কর্তী। কেহই তোমাকে 

পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। তুমি নিত্য নিমূক্ত ও মোক্ষস্বরনীপ। তুমি 
একাকী ত্রিলোক মধ্যে ব্রিকালে বিমান রহিয়াছ। তুমি সকলের আশ্রয়। 

হে গোবিন্দ! তুমি আমাকে যে কথ! বলিলে সেই বাক্য প্রভাবে আমি 
স্বর্গ, মর্ত্য ও পাঁতালে তোমার দিব্য ভাব সমুদয় এবং তোমার অবিনশ্বর রূপ 

প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি মস্তক দ্বারা নভোমগুল, চরণবুগল দ্বার! বন্ুদ্ধরা 

ব্যাপ্ত করিয়! ঘবহিয়াছ। তোমার পরাক্রমের ইয়ত্তা নাই। তুমি বাসুর সাত 
পথ রোধ করিয়া রহিয়াছ। দিক সকল তোমার বাছ, হুর্যয চক্ষু এবং শুক্র 
তোমার ঘলম্বরপ। তোমার অতপী পুষ্প সদৃশ কঞ্চব্ণ কলেবব, পীতবস্ত্ 
সমাবৃত হইয়া বিছ্যন্দামরজিত মেঘের ভ্তাক্স সুশোভিত হইতেছে! হে 

পুরুযোত্বম! আমি তোমার ভক্ত এবং অভিলধিত গতি লাতার্থ তোমার 
শরণাপর হইয়াছি;. এক্ষণে তুমি আমার শুভানুধ্যান কর। 

তখন মহাত্ম! বাস্থুদেব, ভীম্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাত্বন্! 

আপনি আমার একাস্ত ভক্ত বলিম্বাই আমি আপনাকে আমার দিব্য কলেবর 
প্রদর্শন কছিম্বাছি। যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ নহে এবং যে ব্যক্তি ভক্তি 
পরাণ হইয়াও অতিশয় কুটিলস্বভাবসম্পন্ন হয়, আর যে.ব্যক্তি অশান্ত 
প্রকৃতি, আমি কদাঢ তাহাদিগকে দর্শন প্রদান করি না। জ্ঞাপনি আমার 

পরম ভক্ত); অতি সমল শ্বতাব, সতত .তপোনিরত, ইন্দ্িয়নিগ্রহণীদ ও 

ব্যান $ এইজ আমার দর্শনিলাভ করিয়াছেন। আপনার নিমিতু যে সমুদসব 
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সতত লোঁক বিস্তঘান স্হিয়াছে, তথায় গমন করিলে আর পুনক্নায় প্রতিনিবৃত্ত 
হইতে হইবে না। আপনি এক্ষণে আর বটপঞ্চাশৎ দিস জীধিত থাকিবেন। 
পরে কলেবর পক্গিত্যাগ পূর্বক 'ম্বীয় শুভ কর্ণের ফলভোগ করিবেন। 

প্রজলিত হুতাশন সদৃশ বন্ধ প্রভৃতি দেবগগ বিমানে জারোহণ পুর্ব গ্রচ্ছন্নভাবে 
আপনার উত্তসারণেগ্গ নিমিত্ত অপেক্ষা কন্িতেছেন। এ সময় উপস্থিত হইলেই 
আপনি অতীষ্ট লাভ কন্সিষেন। 

আপনার মুসুযুদশা উপস্থিত হওয়াতেও জ্ঞানেগ কিছুদাত্র ৈঙষপয হয় 
নাই ঃ এই নিমিত্ত 'আমর! সকলেই ধর সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইতে আপনার নিকট 
সমুপন্থিত হইস়্াছি। ধর্রাজ ধুধিটির জ্ঞাতি শোকে হতজ্ঞান হইর্নাছেন। 
অতএব আপনি ধর্ধার্থযক্ত কথ! কীর্তন করিয়া অবিলঘে ইহার 'শৌক[পনোদন 
করুন। 

মহান্থভাব ভীগ্গ তাহার কথা শুনিম্া বলিলেন, হে লোকনাথ! আজি 

তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অস্তঃকরণ আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইল। 
আমি তোমার নিকট কি কীর্তন করিব? সকল বাক্যই তোমাতে বিদ্যমান । 

ইহলোকে তুমিই বুদ্ধিমান্দিগের অগ্রগণ্য । মন্গুষ্য যে সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়াছে বা করিতেছে, তৎসমুদ্বক্ই তোমা হইতেই উৎপর। যেব্যক্তি 

'দেবরাজ সমীপে সমুদয় দেবলোকের ফথ! কছিতে পারে, 'সেই ব্যক্তিই তোমার 
নিকট ধর্মার্থকামমোক্ষের অর্থ কীর্তন কন্গিতে সমর্থ । . এক্ষণে শন্লাধাত নিবন্ধন 
আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যথিত, গাত্র অবসন্ন ও বুদ্ধি কল্গুষিত হইয়া! গিয়াছে। 
আমি বিষাগ্ধি সৃশ শরজালে নিপীড়িত হই এককালে বস্তা শক্তি বিহীন 
হইয়াছি। এখন আমার কিছুযাত্র বল নাই। প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত 
হুইবাক্গ চেষ্টা করিতেছে। দৌর্ঘদল্যপ্রধুক্ত উত্তনরণপে বাঁক্য স্বস্তি হইতেছে না। 
এক্ষণে আমি কিরূপে তোমাক আজ্ঞা! পালন করি? অতএব তুমি আমার 
'প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমায় ক্ষমা কয় । নুরগুরু ঘৃহস্পতিও তোমার নিকট 
ধর্মাধর্্ম কীর্তন করিতে অবপঙ্ন হু ) আর আমি কিরে তাহা কীর্তন করিব? 
বিশেষতঃ এক্ষণে আমি পৃথিবী; আকাশ ও“দিক সচল নির্শর করিতে পানসিতেছি 
দা। ফেঘল তোমারই বীর্ধ্য প্রভাবে এতাধখকাল জীঘিত আছি। অতএব 
ভুমি ধর্মরাজকে হিভোপদেশ প্রদান কর। 'ভুদি সমুদয় 'লান্ত্রের আফর, 

এস শত রা হউন রেহি/টিনরাগ হরাচ্রাটি জি 
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'লোককর্তা ও নিশ্যুপদার্থ। তুমি বিস্তমান থাকিতে আমার মত ক্ষুত্র জন 
কিরূপে অন্তকে উপদেশ টবিভি গুরু বিদ্বদান থাকিতে শিল্ত কি 
উপদেশ প্রদদাৰ করিতে. পারে ? 

বাস্থদেৰ বলিলেন, হে গাছের ! ফিরি বরা নারি 
গণের ধুরন্ধর ) সুতগ্গাং আপনি এরূপ বিনীত বাক্য প্ররোগ করিবেন, ইহা 
বিচিত্র নহে। আপনি শরপীড়িত হুইয়৷ নিতান্ত কাতন্ন হইয়াছেন; অতএব 
আমি আপনাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, আপনার শরাঘাত নিবন্ধন - 
গ্লানি, ৃচ্ছা, দাহ ও ক্ষুৎপিপাস! প্রস্ৃতি কোন প্রকার ক্লেশ থাকিবে না। 
আপনার অস্তঃকরণ জ্ঞানালোকে লমুজ্জল হইবে এবং বুদ্ধিব কোন প্রকার 
ব্যতিক্রম ঘটিবে না। আপনার হন রজোগুণ ও তমোগুণ পরিহার পূর্বক 
সত্বগুণ আশ্রয় করিয়া মেঘ নিমুক্ত শশাঙ্ষের ন্তান্স নির্শল হইবে ; এবং আপনার 
বুদ্ধিবৃত্তি কেবল ধর্্ার্থবুক্ত বিষয়ে আসক্ত থাকিবে। মীন যেমন নির্মল 
জল মধ্যে সমুদয় দেখিতে পায়, তন্রপ আপনি দিব্যচক্ষুঃ প্রভাবেই এই চতুর্ব্ধ 
ভূতগ্রাম অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। 

মধুস্থদন এই কথা বলিলে, ব্যাস প্রসূতি মহধিগণ বিবিধ বেদবাক্য ঘারা 
তাহার ভ্তব করিতে লাগিলেন। দ্বেবগণ বান্থদেব, ভীক্ম ও পাণ্ডবগণের 

উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভগবান্ মরীচিমালী অন্তাচল 
চূড়াবলবী হইলে মহধিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিবার জন্ভ গাত্রোখান পূর্বক 
ভগবান্ বাস্থদেব, ভীম্মদেব ও নাজ! বুধিত্তিরকে আমন্ত্রণ করিলেন। মহাত্মা 

মধুস্দন, পাগডবগণ, সাত্যকি, সঞ্জয় ও ক্ৃপাচাধ্য তাহাদিগকে অভিবাদন 
করিতে লাগিলেন । ধন্মীনিরত মহুধিগণ সৎরুত হুইয়া আবান্ন কল্য আগমন 
করিব বলির প্রস্থান করিলে মহাত্মা বাক্ছুদেবও পাগুবগণ সমভিব্যাহারে 

রথারোহণ পূর্বক রাজপ্র/সাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 
অনন্তর ভগবান্ বাচ্ছদেৰ হুথে প্ররষুণ্ত ও যানিনী অর্ধপ্রহন্ন মাত্র অবশিষ্ট 

থাকিতে জাগরিত হইয়া 'ধ্যানে মনোনিবেশ পূর্বক জ্ঞান সমুদ্র অবলোকন 
করিয়া সনাতন বক্ষের তিস্তা করিতে লাগিলেন। বধুরকণ্ঠ স্ততিবাদক 
বৈতাঁলিকগণ কির়ৎক্ষণ পন্নে তীর স্বতিবাদে প্রবৃত্ত হইল। গারকের! গান, 
পাণিস্বনিকগণ করভালি স্বারা তাল প্রদান করিতে লাগিল। শঙ্খ ও মৃদ্জ 

[ ৬৪] 
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ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। এবং বীণা, পণব ও বেগুর অতি মনোহ্র স্বর 

প্রাসাদের অষ্রহান্তের ভ্তায় শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ূ 
রাজা! যুধিষ্টিরের প্রবোধনার্থ মধুর স্ততিবাদ ও গীতবাস্ত আরম্ত হইল। 

তখন বাস্থদেব শষ্য! হইতে গান্রোখান পূর্বক সঙ্গিলে অবগাহন করিলেন এবং 
পরম গুহ মন্তরঅপ ও হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্বক চতুর্কেদী ব্রাহ্মণগণের 
প্রত্যেককে সহআ্র গে। দান করিয়া ন্বস্তিবাচন করাইলেন। পরে মানল্যদ্রব্জাত 
স্পর্শ ও নির্মল আদর্শে আপন প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া সাত্যকিকে বলিলেন, 

যুধুধান! রাজ! যুরধি্টির ভীম্ম দর্শনের অন্ত প্রস্তত হইয়াছেন কিনা দেখ। 
অনস্তর যুধিষ্টির ভীমাদি ভ্রাতৃগণের সহিত বাস্থদেবের নিকট উপস্থিত হুইয়! 

রথারোহণে ভীন্ম দর্শনে যাত্র! করিলেন। . 

তানস্তর তাহার! ভীম্মের নিকট উপস্থিত হইলে বান্দেব ভীন্মকে সম্বোধন 
করিয়৷ কহিলেন, হে রাজসত্তম ! ' আপনি স্থথে রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন 
ত? আপনার জ্ঞান সকল প্রসন্ন ও বুদ্ধির জড়ত| দুর হইয়াছে ত1? আপনার 
শরীরের কোন গ্লানি এবং মনের কোন ব্যাকুলত! উপস্থিত হয় নাই ত? 

ভীম্ম কহিলেন হে বান্থদেব ! তোমার অনুগ্রহে আমার দাহ, মোহ, 
পরিশ্রম, গ্লানি ও রোগ সমস্ত দূরীভূত হইয়াছে | এক্ষণে আমি তোমান্ব 
বর প্রভাবে ভূত; ভবিষ্যৎ ও বর্তমান হস্তগত ফলের স্ায় নিরীক্ষণ করিতেছি। 
বেদ ও বেদোক্ত ধর্ম, শিষ্টাচারপ্রথা, আশ্রমধর্ঃ রাজধর্ম,। এবং দেপীয়, 
জাতীয় ও কুলাচরিত ধর্ম সমম্তই আমার হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে। যেস্থলে 

যাহা কীর্তন করিতে হয় আমি তৎসমুদ্নয়ই কহিব। তোমার অনুগ্রহে আমার 
বুদ্ধি নির্মল ও চিত্তস্থ হইয়াছে । ,আমি তোমাকে ধ্যান করিয়া! পুনরুজ্জীবিত 
হইয়াছি। এক্ষণে হিতাহিত সমুদয় কীর্তন করিতে পারিব। কিন্ত তুমি 
স্বয়ং কি নিমিত্ত রাঁজা যুধিষ্ঠিরকে ছিভোপদেশ প্রদান করিলে না, তাহা জানিতে 
আমার অত্যন্ত কৌতৃহন্৷ হইয়াছে ) আমার সংশয় দুর'বর। 

. বাস্থদেব বলিলেন, ছে কুরুপিতামহ ! আপনি আমাকে কীর্তি ও কল্যাণের 
সুধ বলিয়া! জ্ঞাত। আছেন আমা হইতেই হিতাহিত কাধ্য সমুদয় সন্থৃতত 
হইয়া! থাকে। অতএব চন্্রকে দীতাংপ্ত বলিলে যেষন কেহই বিশ্বনবি হয় 
না; তন্রপ জামি যশন্বী হইলে কেহই আর্ধ্যান্বিত হুইবে না। 
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এন্ড আমি আপনাকে সমধিক যশম্বী করিবার বাসনায় আমার সমুদয় 

বুদ্ধি আপনাতে সন্নিবি্ট করিয়াছি। যতদিন পৃথিবী থাকিবে, লোক ততদিন 
আপনার অক্ষন্ন বশঃ কীর্ডন করিবে। আপনার উপদেশ বেদে বাকোর ভায় 
চির সমাদৃত থাকিবে। যে ব্যক্তি আপনার বাক্যান্গসারে কাধ্য করিবে, 
লে পরলোকে সমুদয় পৃশ্যের ফল ভোগ করিবে। 

অনস্তর মহামতি তীন্ম ধর্ণা, জগছিধাতা কষ ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার, 
করিয়! রাজধর্মাদি কীর্তন করিতে লাগিলেন। এইরপে প্রত্যহ প্রাতঃকাল 
হইতে সন্ধ্যা পরধ্যস্ত উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে বন্তব্য 
শেষ করিয়া! কৃষ্ণ, মহধিগণ ও পাগ্ডবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক. মহামতি 
ভীত্ম বাস্থদেবকে বলিলেন, তুমি দ্েবদেবেশ, নুরানুরনমস্কত, ত্রিবিক্ঞম, শব্খচক্র- 

গদাধারী বান্ুদেব, হিরণ্যাত্মা, পরমপুরুষ সবিতা, বিরাটরূপী, জীবন্বরূপ, 
অনুরূপ, পরমাত্মা ও সনাতন? এক্ষণে আমি একাগ্রচিতে তোমাকে নমস্কার 
করিতেছি, তুমি আমাকে পরিত্রাণ ও তোমার একান্ত অন্থগত পাণ্বগণকে 
রক্ষা কর। এক্ষণে আমার দেহত্যাগের প্রক্কৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে, অভএব 
তুমি অনুমতি কর, আমি যেন দেহাস্তে পরমগতি লাভ করিতে পারি। 

বাস্থদেব বলিলেন, আমি অন্ুজ্ঞা করিতেছি আপনি কলেবর পরিত্যাগ 

পূর্বক নিশ্চই বন্থুলাক লাত বরিবেন। আপনার পাপের লেশ মাত্রও 
মাই। আপনি মার্কেতেয়ের স্ায় পিতৃতক্ত। মৃত্যু ভূত্যের স্তায় আপনার 

অনুগত রহিয়াছে । 

অনস্তর ভীম্ব সকলকে আলিঙ্গন এবং ধর্ণারাজ যুধিটিরকে দেব বিজ 'ও 
পিতৃগণাদিকে সম্মান করিতে তৃয়োভূঃ উপদেশ দান পূর্বক মৃলাধারাদি 

স্থানে চিন্তকে সন্নিবেশ করত যোগাবলম্বন কন্পিলেন। তাহার প্রাণবাসু 
নিরুদ্ধ হওরাতে, তাহা যে যে অঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব ক্রমশঃ উর্ধে উত্থিত হইতে 
লাগিল, তীহাঁর সেই সেই অঙ্গ শরশূন্ত ও ব্রণ রহিত হইতে আরম্ত হুইল। 
তদ্র্শনে মহামতি বেদব্যাস, পাওবগণ ও বাস্থদেব নিতান্ত বিশ্য়াবিষ্ট হইলেন । 
এবং ক্ষণকাল মধ্যে ভীমের গান্র হইতে সমুদ্নয় শরব্রণ অপনীত এবং প্রাণ 
্রঙ্ধরন্জ তেদ করিয়া উন্ধার ন্তায় আকাশ পথে উত্থিত হইল! 



অস্প্র্েএ অভ £ 

মহামতি তীম্ম মহাপ্রয়াণ করিলে মহারাজ যুধিঠির বহুমান পুরঃসর রাজ- 
রাজেশ্বরোচিত বিপুল সমারোহে তাহার দেহ ভাগীরতী তীরে চন্দনকাষ্ঠ ও 

স্বতাদি দ্বারা তশ্মীতৃত্ কিয়! অত্যন্ত ছঃখে পুনঃপুনঃ মুক্মান হইতে লাগিলেন । 
তাহা দেখিয়া পরমযোগী ভগবান্ ব্যাস তাহাকে নানাপ্রকারে সাত্বন! দান 
করিলেও তিনি প্রর্ৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। তিনি কেবলই রাজ্য পরিত্যাগ 
পূর্বাক বনবাস গমনেরই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

তাহা! শ্রবণ করিয়। অদ্বিতীয় মতিমান্ পরম স্থধী বাস্থদেব নিতান্ত বিরক্ত 

হুইয়৷ বলিলেন, হে ধর্রাজ ! কুটিলতাই মৃত্যু এবং সরলতাই ব্রহ্ম প্রাপ্তির 
কারণ) এই বাক্যটী বিশেষরপে বোধগম্য হইলেই বার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। ইহা ভিন্ন আর যত বাক্য তাহা সকলই প্রলাপ মাত্র। আপনার 
কোন কাধ্যই সমাহিত হয় নাই। আপনার এখনও শক্র অবশিষ্ট আছে। 
আপনার শরীরের অভ্যন্তরে অহঙ্কাররূপ, যে হর্জজয় শক্র আছে, তাহা কি 

আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না? আমিত্বই সর্বনাশের মূল। তগবদিচ্ছাতেই 
সকলই হয়; আমি কেবল নিমিত মাত্র; এইরূপ জ্ঞানই জীবের সর্ব আপদ 
শাস্তির মূল। আপনি মহামতি ভীগ্গের নিকট এত উপদেশ শুনিয়া এখনও 

জ্ঞাতিবধ নিবন্ধন বৃথা শোকে মুস্বমান হইতেছেন! আমিত্ব থাকাতেই এই 
সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি জ্ঞাতি বধ করিয়! ছৃফর্ম করিয়াছেন, 
এ চিন্ত! একবারে পরিত্যাগ করুন। অহ্্কার এই হুশ্চিন্তার রূপ ধারণ করিয়! 
আপনাকে আক্রমণ করত বেন! প্রদান করিতেছে, আপনি সাবধান এবং সর্ব 
কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়। নিশ্চিন্ত হউন। 

হে বর্শরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাত কর! বায় 
না। মমতা সংসা্গ: প্রাপ্তির এবং নির্পষত! ব্রচ্ষলাতের কারণ। বে ব্যকি 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতা নিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনম্বর বলির! বিশ্বাস 
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"করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাহাকে হিংসাপাপে লিগ হইতে 
হয় না। যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমান্মক সমুদয় জগতের আধিপত্য লাভ কনিযাও 

মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহাকে কখনই সংসাঙ্গপাশে বন্ধ হইতে 
হয়না । আর যেব্যক্তি অরণ্যে ফল মূলাদি দ্বার্স! জীবিকা নির্ধ্বাহ ক্গিয়াও 
বিষয় বাসন! পদ্দিত্যাগ কন্গিতে না পারে, তাহাকে নিশ্চই সংসার জালে 

জড়িত হইতে হুয়। যেসমুদয় মহাব্ব! বহু জগ্জের অভ্যাসবশতঃ ফাষদাকে 
অধর্শরূপে পরিজঞাত হই! ফললাডের বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, 
তপন্তা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না ফরেন, 

তাহারাই এককালে কামনাকে পদ্াজয় করিতে সমর্থ হন। 

কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্মমতা ও যোগাত্যাস তিন কেহই আমাকে 

পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যেব্যক্তি জপাদি কার্য ঘাক্স! আমাকে জয় 

কক্গিতে চেষ্টা করে, আমি ভাহার মনে অভিমান রূপে আবিভূতি হইয়া তাহার 
কার্য বিফল করিয়া! থাকি] যে ব্যক্তি তপন্ক। দ্বারা আমাকে পরাগ 
করিতে বন্ধ করে, আমি তাহার তপন্তাতেই প্রাছতূতি হই। এবং যেব্যক্তি 

মোক্ষার্থী হুইয়! আমাফে জয় করিতে বাসনা করে, আমি তাহাকে লক্ষ্য 
করির! নৃত্য ও উপহাস কক্ষি্ঈ থাকি। জতএব হে ধর্থারাজ! কামদাফে 

পরাজয় কর! নিতান্ত হঃসাধ্য। আপনি বাসদেবের উপদেশ হত অশ্বযেধ 

ও অন্তান্ত শুসমৃদ্ধ যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়। কামনাকে ধর বিষয়ে নীত'করুন। 
বারম্বার বন্ধ বিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতাত্ত অন্থচিত। আপনি 
অনুতাপ দ্বারা কখনই তীহাদিগের পুনগর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অন্ঠাএষ 
মহাসমারোহে স্ুসমৃদ্ধ বজ্ঞ সমুধয়ের অনুষ্ঠান করুন। তাহাহইলেই ইহলোকে 
অভুলকীর্তি.ও পরলোকে উৎকষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ ছইবেন। 

এইরূপে তগবান্ কষ, বেদব্যাস, দেবস্থান, নারদ, ভীম, ভৌপনী, লহঙেব। 
অঙ্ছুন ও অন্তান্ত শাস্তজ্ঞানদম্পর ব্যক্তিবর্গ জাশ্বাম প্রদান করিলে, ধর্শারাজ 
যুধিষির এককালে বন্ধুবিযোখব জনিত শোফ পরিত্যাগ কঙগিলেন | 

মহারাজ যুধিটির শান্ত ও অত্থমেধ বের অঙুষ্ঠান বিষয়ে বতসংয় হইলে 

বাগ্দেব। দরর্জুন ও বুিষ্টিরা্ি পাওবগণের অন্ষতি লই! স্তদ্ায় সহিত বহু- 
কালের পর ঘবারকার গহন করিলেন। 
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অনন্তর মহামতি ব্যাসদেবের আদেশানুসারে অস্বমেধ বজ্রের অনুষ্ঠান ও 

হিমালর প্রদেশ হইতে অসম্ভাবিতপূর্বব অপরিমের ধনরাশি আহ্বত হুইলে 
মহাত্মা বান্দেব অঙ্বমেধ বজ্ঞের সমর উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া বলদেব, সুত্র, 
গ্রছান্, যুযুধান, চারুদেষট, শান্ব, গদ, কৃতবর্পা, সারপ, নিশঠ ও উদ্মুখ প্রভৃতি 

বীরগণের সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইলেন। পাগুবগগ তাহাদিগকে বথোচিত 

সৎকার কক্সিলে আননোর উৎস উথলিয়৷ উঠিল! 
বাস্থুদেব প্রড়ৃতি বুষ্িবংশীয় বীরগণ উপবেশন করিলে উত্তরার প্রসব 

বেদনা উপস্থিত হঙ্ল। তিনি একটা মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। তাহ! 
দেখিয়া! কুস্তী, দ্রৌপদী, ম্থৃভত্রা গ্রন্থৃতি চীৎকার করিয়া! কাদির! উঠিলে বান্ছদেব 
অস্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক' সেই মৃত পুত্রকে সঞ্ীবিত করিয়া তাহাদিগকে 
পরমাননিত করিলেন। 

অনস্তর কি়দিবস অতীত হইলে একদিন মহাত্মা বেদব্যাস হস্তিনানগরে 
উপস্থিত হইয়া! রাজা! যুধিষ্টিরকে বলিলেন, তুমি সত্বর গ্রভৃতদক্ষিণ অশ্বমেধ 
বজ্জের অনুষ্ঠান কর। এই যজ্ঞ দ্বার! সমুদয় পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

হে রাজন! বে সময়ে যে কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আমি, পৈল 

ও যাজ্ঞবন্ধ্য, আমরা তিন জনেই নিশ্চয় তাহা সম্পাদন করিব। চৈত্র পৌর্ 
মাসীতে তোমাকে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হইবে । অতএব এক্ষণে বজ্তীর সামগ্রী 
সমুদয় আহরণ ও অশ্ববিস্তাবিশারদ সারথি ও ব্রাহ্মণগণকে বজ্ীর অস্ব পরীক্ষা 

করিতে আদেশ কয়। সেই অঙ্থ শাস্তানুসায়ে উদ্মুক্ত হইয়া সসাগবা পৃথিবী 

টি রর রানি নর ররনসা রা রে রক 
প্রত্যাগমন করিবে। নর 

অনন্তর দীক্ষাকাল উপস্থিও হইলে পুয়ো হিতগণ ধর্শরাজ রে 'অন্থমেধ 
যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেম। তখন তিনি খাস্বিকগণেকর সহিত একক্র উপবেশন 
করির! প্রীত পাবকের ভার শোতা 'পাইতে লাগিলেন। ধর্শারাজ সুবর্ণ মাল্য 
ক্কফাজিন, দণ্ড ও ক্ষৌমবস্্ "ধারণ করাতে তাহাকে -বজ-দীক্ষিত প্রজাপতির 

ন্তায় বোধ হইতে লাগিল। তাহার খিকগণ ও মহাবীঙ্গ অর্ছুনও 'াহার তুল্য 

বেশ ধারণ করিয়া! হত হুতাশনের গায় শোতমান, হইলেন। .অনস্তর মহাত্মা 

বেব্যা শাস্ত্রাহূসারে যভ্ীয় অথ উদ্ুক্ত কঙ্গির! দিলেন। 
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তখন মহাবীর অর্জুন অর্থের অন্গগমনে উ্ভত হইয়া তাহাকে সম্বোধন 
ফরিরা কহিলেন, হে অশ্ব] তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে তুমি নির্বিক্নে গমন 
কর) অচিনাৎ এই স্থানে প্রত্াগমন করিও। ইহ বলিয়া অর্ছুম ধর্শারাজের 

আদেশক্রমে অঙ্গুলি ধারণ পূর্বক গাতীব শরাসন কম্পিত করিয়া! মহাহ্লাদে 
সেই অঙ্থের অন্থগমর্ণ করিতে লাগিলেন। 

অশ্ব সসাগর] পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া হুস্তিনায় প্রত্যাগমন করিল। 
মহাবীর অর্জুন অশ্ব রক্ষণার্থ তাহার সহিত গমন কপির পৃথিবীন্থ সমুদয় 
রাজাকে পরাজিত ও বশীতৃত করত প্রত্যাগমন করিলে বন্তস্থলে মহাননোর 
রোল উঠিল। অনন্তর যজ্ঞ-দীক্ষিত ত্রাক্গণগণ বলিপ্রদত্ত সমুদয় পণ্ড ক্রমে 
ক্রমে পাক করিলে শাস্ত্ান্থসারে 'সেই অঙ্কে ছেদন করিলেন। তখন 
পাওবগণের মৃহ্যী শ্রদ্ধাদিগুণসম্পনা ভ্রৌপদদী ব্রাঙ্গণগণের আজ্ঞাঙ্ুসাবে 
সেই তুরঙ্গমের নিকট উপবিষ্ট হুইলেন। তৎপরে ব্রাঙ্গণগণ থাশান্্র যেই 
অশ্বের হৃদয়ের মেদ গ্রহণ করিয়া তাহা পাক করিতে আরম্ত করিলে, ধর্শযাজ 
যুখিষ্টির ত্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হুইকস! তাহার সর্বপাপ বিনাশন পবিত্র ধুম আস্রাণ 
করিতে লাগিলেন। পরিশেষে যোড়শজন খাত্বিক সেই অর্থের অবশিষ্ট অঙ্গ 
সমুদয় লইয়া হৃত/শনে আহুতি প্রধান করিলেন। 

এইকপে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ভগবান বেদব্যাস শিষ্যাগণ 
সমভিব্যাহারে ইন্ত্রতুল্য তেজন্বী ঘুধিষ্টিরকে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করিলে 
লাগিলেন। 

অনন্তর মহাত্মা! যুধিষ্ঠির বিধিপূর্ববক ব্রাঙ্গণদিগকে সহম্র কোটা স্বর্ণ মুর 
ও বেদব্যাসকে সমুদয় পৃথিবী দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ভগবান্ বেদব্যাব 

তাহা গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাহ! ঘুধিপ্তিরকে প্রত্যর্পণ পুর্বাক বলিলেন, 
মহারাজ !' ব্রাহ্মণের! ধনেরই অভিলাষ রুরিরা থাকেন, অতএব তুমি আমাকে 

পৃথিবীর পরিবর্তে ধন দান কর, মহাত্মা - বাস্থদেব যুধিঠিরকে বলিলেন, 

মহারাজ! মহধি কৃফদৈপায়ন যাহ! কহিতেছেন। তাহাই করুন ।.. তদভ্সারে 
তাহাকে প্রতৃতত ধন দ্বান করা, হইলে তিনি তাহা ব্রাঙ্মপ্গণকে. বিভাগ 
করিয়া! দিলেন। 48 ৭ 

ব্রাহ্মণগণ ধন গ্রহণ করিবার পন সেই স্থানে €ে সমুদয় স্বর্ণময় পান্ত 



৫১২ বতরাষ্্রের বানপ্রস্থ। [ হারকালীল ] 
অবশিষ্ট রহিল, তাহা 'ক্ত্রির, বৈশ্ত, পূর্র ও গ্লেচ্ছগণ পরমাহলাদে- শ্রহণ 
করিল। 

মহাত্মা! যুধিতিয়নের বঁজন্থলে সুরার সাগর, স্বৃতের হুদ, জন্নের পর্বাত ও রস 
নমুদরের নদী প্রস্তত হ্ট্যাছিযা। এ বন্ধে কতশত লোক রে খাওন-মিষ্টায 

প্রস্তুত ও ভোজন কক্গিয়াছিল এবং কত গত পণ্ড বে” নিহত হইয়াছিল, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। মুবতী রমনী এবং মত ও প্রমত্ত ব্যক্তিগণ পরমাহুলাদে 
নিরস্তর বজজন্থলে বিচরণ করিয়াছিল। মৃদ্ষ ও শন্খ নিনাদে সে স্থান পরিপূর্ণ 
হইয়াছিল। তথায় কেবল "দান লও” “ভোজন কর” এই বাক্য তিন আর 

কোন কথাই আতিগোচর হয় নাই। 
অশ্বমেধ যজ্ঞের পয, শরীক প্বজনগণ সহিত পুনরায় দ্বারকায় গমন 

ফরিলেন। মহারাজ যুধিষ্টির জোষ্তাত ধতবাস্ট্রের নিদেশামুবর্তী হইয়া 
পঞ্চদশ বৎসর রাজ্য শাসন করিলে ধৃতরাষ্্ ধর্লাভার্থ গান্ধারীর সহিত বানগ্রস্থ 
অব্লঘনের ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। অনস্তর পিতৃ, পুত্রগণ, তীন্ম, ফ্রোণ, 

কর্ণ প্রভৃতি ও আপনাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও দানাদি করিয়৷ বহির্গত হুইলে 
সঞ্জয়, বিহর ও তাহার পুত্রবধূ সমূহও তাহার সহিত যাত্র! করিলেন। মনস্থিনী 
কুস্তী পাণগ্ডবগণকে প্রথমতঃ কিছু না বলিয়া, তাহাদের অনুগমন করিবার ছলে 
বহদুর গমন করিয়া যখন পাওবগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তখন কুস্তী আর 
প্রত্যাগমন করিতে দ্বীকৃত হইলেন না। স্ৃতয়াং পাগবগণ নু কষ্টে তাহাকেও 

বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। তাহার! ভগবান্ ব্যাসদেবের আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন। তিনি তাহাদিগকে দীক্ষ1 দিয়া উপাসন! বিহিত বিবিধ কর্শের 
উপদেশ দান কঙ্িলেন। তীছার! বিশেষ সংবদ অবলন্বন পূর্বক আনন্উমনে 
উপাসনায় নিরত থাকির! দেহ কা কঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। | 

ছর দিন পরে ধর্থরাধ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ, শুভ্রা, জৌপদী, উত্তরা প্রতৃতিকে 

সঙ্গে লইয়া সৈল্ত সামন্ত পরিবৃত হুইয়! ধৃতরাহইী, গান্ধারী ও মাতা কুস্তীকে 
দর্শন অন্ত বেদব্যাস নির্দি. বৃতরাসট্রর আশ্রমে, উপস্থিত ছইলেন। তীহা! 
তথায় করেকছিন -অবস্থান করিয়া জ্োষ্ঠতাত, গান্ধাক্সী ও মাতা কুত্তী 
প্রতৃতিগ্ন শুশ্রুয! ফ্গিতে লাগিলেল। তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় অধ্যাদি প্রদান . 
পূর্বক তাহাদিগের.তুষ্টি বিধাম অন্ত সচেষ্ট হইলেন । ধতরাইইী ভগবান্ ব্যাসদেবের 



1 খারকালীদা ] ' আত্মা শনয়ম। ২৯৩ 
'আদেশাছুলরে উপাসনার দি্বত হঃণেও পুরগণে্ শোকে নিতান্ত হ্যখিত 
ছিলেন $ তঙ্ছান্ত উপাসনাদিতে তাহার মনস্থির হয় না দেখিয়া সর্ব ব্যাসদেব 
একদিন উপস্থিত হই! বুঝিষ্তিরাদির সমক্ষে বলিজেদ, হে ধর্শরাজ ুবিষঠির | 
অন্ধরাঞ্জ, গীন্ধারী ও কুস্তী শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। ইহাদের 
দেছাস্তক্লিত পুত্র পৌত্রাদিকে দর্শন করাইয়া! শোকাপনোদনের বাঞ্! করিয়ীছিলাঁম, 
এক্ষণে আমার নেই বাঞ্ছ৷ বলবতী হুইক়্াছে। সুত্র, ত্রৌপদী এবং উত্তরাও 
তোমাদের সঙ্গে আছে।' আমি তোমাদিগকে তোমাদের নাত্বীযস্বনকে 
ঈর্শন করাইতেছি। তোমর! সকলে ভাগীরঘী তীরে গমন কর। 

তাহাব আদেশে তাহা! অতান্ত উৎসাহে ভাগীরতী তীরে সমাগত হইলেন। 
তাহাদেব গমনের কিছুকাল পরে হুর্ধ্যদেব অস্তগমন কত্সিলেন ; অনস্তর ব্যাসদেবের 
আদেশে সাদ্ধারুত্য সমাপন পূর্বক তীহারা সকলে জাহ্কবী তীরে উপবেশন 
কবিলে মহাত্মা! ক্কৃষ্ণধৈপা়ন ভাগীরথী সলিলে অবগাহন পূর্বক মৃতদিগের 
আত্মাকে আহ্বান করিলে সহসা! ভাগীবথী সলিলে মহান্ রণকোলাহল শ্রত হইল। 
সেই শব গুনিরা তাহাব। অত্যন্ত বিচলিত হুইলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই 
সময়ে নিহত ভীন্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ছর্ধ্যোধন, ছুঃশাসন প্রভৃতি ধার্তরাষ্ট্রগণ, বিপ্লাট, 

দ্রপদ, শিখণ্তী, বৃহ, অশ্বামা, ঘটোৎকচ, ড্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমন্জ্য ও 
বহু সহস্র রাজা এবং রাজপুত্র সৈন্ত সাঁমস্ত সহিত স্থ স্ব পূর্ব্ব বেশে সলিঙগ হইতে 
উখিত হইলে মহানন্দের রোল পড়িয়া গেল! তাহার! সকলেই নিরহক্কার, 

নির্নৈ় ও নির্াৎসর হই! দিব্যবস্, দিব্যকুণগুল ও দিব্যমাল্য ধারণ পূর্বক 
পুজর পিতামাতার সহিত, ভার্ধ্যা পতির সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত ও সখ! 
সার সহিত খিলিত হইল। পাওবগণ মহাধনুদ্ধর কর্ণ, অভিমন্থ্য ও ভ্রোপদের- - 

গণের মহিত সমবেত হুইয়৷ গ্রীতনে পরস্পর স্হত্তাবে 'অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। এবং যোধগণ মহধি বেদব্যাসের প্রসাদে বৈরভাব পরিত্যাগ 
পূর্বক পরম্পর সুহপ্তাবে অবস্থান কিয়া অগাধ আনন্সাগবে নিমগ্ন হইলেন। 
এইরূপে কৌরব ও ভন্তান্ত- তূপালগণ স্ব স্থ পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত সঙ্ষিলিত 
হইয়া দ্্যাসী 'রাঁজাদিগৈর ভায় পরম স্থখে সে বাত্রি বাপম করিতে 'গাগিলেন ! 
সমাগত 'রমলীগণ শ্ব-শ্ পিতা. আত! ও পতির সহিত মিলিত হইয়া পরম-হ্খ 
অঙ্কভব করিয়াছিলেন 

*. [৬৫] 



৪১৪ ধতয়াইীদির দেহত্যাগ | [ াক্গকানীশা] 
অনন্তর সেই রজনী অতিবাহিত হইলে জমাগত বীক্গগণ শব শ্বগন্থী ও 

অনন্ত আত্বীরগণকে আলিঙন পূর্বক বথাস্থানে, প্রস্থান ফরিতে নত হইল্নে। 
ভগবান্ যেদব্যাসও তাহাদের অভিপ্রায় 'অবগত হট! তীয়াদিগকে গুনে 
অন্্দতি প্রদান করিলেন। ত্খন গাহারা সকলেই স্ব গ্বরখধবজের সহিত 
তাগীরধী ললিলে অবগাহন পূর্বক অন্তছিত হুইয়া কেছু কেহ দেবলোক, 

, কেহ কেহ ব্রক্ষলোক, কেহু কেহ বরণলোক, কেহ কেহ কুষেরলোক, কেছ 
কেহু হুর্যালোকে গমন করিলেন। গ্লাক্ষম পিশাচদিগের মধ্যে কেহ কেহ উত্তর 
কুরুতে, কেহ কেহ অন্তানত স্থানে প্রন্থান করিল। 

এইরূপে বীর সমুদর অদৃশ্ত হইলে কুরুরুলহিতৈষী ধর্মপরারণ মহাত্মা 
বোব্যাস বিধবা রমনীগণে সম্বোধন পূর্বক কছিলেন, হে লীমস্তিনিগণ ! 

তোমাদেন্স মধ্যে বাহার যাহার পতিলোক লাভে বাসনা আছে, তাহারা 

জবিলঘ্ধে জাহবী জলে 'অবগাহন কর। ইহা! কহিবামাত্র পতিপ্রতা কৌরব 
'স্মক্ঈগণ সেই জাহবী জলে অবগাহন পূর্বক অচিরাৎ মানবদেহ হইতে মুক্তি 
লাভ পুরঃসর দিবাদেহ লাত করিয়! দ্ব স্ব পতিগণের সহিত মিলিত হইলেন। 
এ সময় বিনি বাহ! প্রার্থনা করিলেন তগবান্ বেদব্যাস তাহাকে তাহাই গ্রদান 

কঙ্িজেন। 

ইহার কিয়দ্দিবস পরে যুধিঠিরাদি মহাত্মা! বেদব্যাস ও মতিমান্ ধতরাট্রের 
জম্গুমতি লইয়! ক্লাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

প্রার ছই বৎসর পরে মেবধি নারদ রাজা যুধিষ্রিরের নিকট উপস্থিত হই] 
বলিলেন, খোরতর তপন্তা করাতে জন্ধরাকের শরীর অন্থিচন্্বাবশেষ, হইয়াছিল। 
গরান্ধারী, কেবলমাত্র জল পান, কুস্তী এক মাসের পর এক দিন, সঞ্জয় পচ 
দিনের পর একদিন মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত। এজজ্স. তাহা ' 

অত্যন্ত হুর্বল হুইয়াছিল। একদম! অন্ধরাজ গৃঙ্গ! সলিলে অবগাহন করিয়া 
স্বীয় আশ্রমাতিসুখে আগমন করিতেছিলেন, এমন স্রয় গারানল প্রচণ্চ.বায়ূমহ- 

বোগে 'এ্রজলিত হট্র! বন দর্জ করিতে-লাগিল। 'তাঁহা দেখিরা .ছ্বালতা হেতু 
অধরাজ রন্ত পলায়নে অসব্্থ হইা সঙ্্কে বলিলেন, সঙ্গ |: ভুমি গলারন 
রয়, আমরা অনলে দেছআগ' কবিরা পরব গণি 'লাত বরিধ। টা 
নলিযা ফোরবনাখ গাদ্ধারী ও ফুডীর সহি পূর্বান হই অমররসে, উপব্রার 
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'করিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ড অনল আসিরা তাহাদিগকে গ্রাস খরিগে 
সঞ্জয় অতি ছ্াখিত মনে হিমালয় প্রদেশে প্রস্থান করিল। 

তাহ শুনির সুঁধিরাদি ছাখের পরিসীমা রহিল নী। ভীহারা আপদা . 
দিগকে ধিষকার প্রদান করত কীদিয়া আকুল হইলেন । অনন্তর দেবি নারদের 
সাবনায় কথফিৎ বৈ্যাবলবূন পূর্বক ধর্ঘরাজ ভ্রাডাণ, অস্তঃপুরস্থ কামিনীবৃন্ধ 
ও রাজতক্তিপেয়ারণ পুরবাসিগণের সহিত একবজ পরিধান পুরা ভাগীরধী 
তীরে সমাগত হইয়া সলিলে অবগাহন করত অন্ধরাজ, গান্ধারী' ও বুততীগ 
উদ্দেশে তর্পদ করিতে লাগিলেন পরে দ্বাদশ দিনে তাহাদের শ্রান্ধা্দি কিনা: 
সমাপন পূর্বক মহামহোঁৎলবে তৃরি দান ও ত্রাণ বা নিরাকে ভরি তোনৈ 
পরিতৃপ্ত করিজেন। 

মহাত্মা বিহরও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গষন করিয়াছিলেন বিছুর'অতি কঠোর” 
তপন্ার শরীর ক্ষীণ করিয়া! ইতিপূর্বে দেহ পরিত্যাগ পু্াক ধরা যুবিটিগের- 
দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
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কালের কি বিচিত্র গতি ! কালো জগন্তক্ষকঃ! কাল জগৎ তক্ষণ করির! 
থাকেন! তীহার নিকট কাহাবই নিস্তার নাই! জীব জন্ম গ্রহণ কবির! 
দিনে দিনে পরিব্র্ধিত ও যৌবনে বৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হয়! তাহার 
পরই. তাহার ক্ষয় আন্ত হয়, প্রোড় ও বার্ধক্যে তাহাব শবীর গঠনের 
উপাদান ক্ষয়িত হইতে হুইতে চরম সীমায় উপনীত হয়। জরা তাহাকে গ্রাস 
করিয়৷ তাহার ভবলীলা শেষ করায়, ব্যক্তি বা জীব সম্বন্ধে যেমন, রাজ্য বা 
জগৎ সন্বন্ধেও তেমনই । যত বড় হুর্দাস্ত লোক হউক, যত বড় পরাক্রমশালী 
রাজ্য হউক, যত বড় জ্ঞানগরিমাসম্প় জগৎ হউক, নিয়তির হুন্তে কাহারই 

নিস্তার নাই। এক দিন না এক দিন, তাহাকে কারচক্রে চূর্ণাকৃত হইতে 
হইবেই হইবে! যে অযুত হম্তী তুল্য বলশালী ধৃতরাষ্্র পুত্রশোকে লৌহের 
ভীমকে আনিঙ্গন করিয়। চূর্ণ করিয়াছিলেন, তিনিই দৌর্কাল্যু বশতঃ পলারনে 
অসমর্থ হুইয়৷ দাবানলে প্রাণত্যাগ করিলেন! 

আজ অমিত বিক্রম বৃষ, অন্ধক ও ভোজবংশীয়দিগের কি শোচনীয় 
পরিণাম দেখুন! নিরতির বশে তাহার! পরম্পর কাটাকাটি মারামারি করিয়া 
প্রাণত্যাগ করিলেন! জগতে অদ্বিতীয় বীর মহাধন্র্ধর গাণ্ডীবধারী অর্জুন বহু 
রমণীগণে আনয়ন কালে দস্থ্য কর্তৃক আক্রান্ত হুইয়৷ গাণ্তীবে জ্যা রোপণ 

করিতেও কষ্ট অনুভব করিলেন! তাহাই সন্থুখ হইতে দন্থাগণ শত শত রনুদীকে 
হরণ কবিয়া লইয়৷ পলায়ন করিল, তিনি তাহার কোন প্রতিকার করিতেও 
পারিলেন না ! 

কুরুক্ষেত্র বুদ্ধের আস্তে রাজ্য লাভ করিয়! ধর্ম যুধিষ্বির, ছত্রিশ বৎসর 
রাজ্যশামন রেরিবার পয সহল! মান! ছর্সিমিত দর্শনে বিচলিত হইলেন। 
কিযছ্দিবদ পরে ৬ঁনিলেন, বৃঞিবংশ প্রদ্ষশাপে মুল প্রভাবে নই হুইরাছে। 
মহর্ধ বিশ্বাদিত্র, কথ ও দেবধি নারদ ৫ নতি রক! দর্শনে গিযাছিলেন। - সারণ 
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প্রভৃতি কতিপয় মহাবীর শাখকে' স্ত্রীবেপ, ধারণ করাইয়া! তীছাদিগেক ধিফট 
গিষ্কা বলিলেন, মহবিগ্ণ! ইনি অমিত পরাক্রম বক্র পরী'। মহাখা!. ঘর 

' পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাফী হইয়াছেন । অতএব আপনার! বলুন, ইনি কি 
গ্রসব করিরেন। তাহা! গুনিয়! সেই বর্ধন খধিগণ. আপনাদিগফে উপহৃসিত 

অবজ্ঞাত বিবেচনা করিয়া রোষভর়ে বলিলেন, বাহুদেব তনয় পান বৃষি ৫ অন্ধক 
কুল বিনাশের নিরিতত ঘোরতর লৌহুময় সুবল প্রসব কত্ধিবে। বলদেব ও 'জনার্দজ 
ভিন্ন যহবংশের আর সকলেই এককালে. বিনষ্ট হইবে। . 

মহাত্মা বলদেব যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিরা সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইষেন 
এবং বাস্থাদেব ভূতলে শরন করিয়া! জর! নামক ব্যাধের শরে বিদ্ধ হুইয়! 'দেহত্যাগ. 
করিবেন। মুনিগণ রোধকধারিত নেত্র নারণাদিকে এই কথা কিবা. 

হ্ববীকেশের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা মধুহদন তাহাদের নিকট 
সমুদয় বৃত্তাত্ম অবগত হইয়। বৃঞিবংশীর়দিগকে কহিলেন, মুনিগণ যাহা! কহিরাছেন, 
নিশ্চই তাহা! ঘটিবে। ইহা! বলিয়া তিনি শাপ নিবারণের কোন উপার 

উদ্ভাবনে সচেষ্ট না হইয়। পুরোমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
পরদিন শান্ব বুষ্ঠান্ধক কুলনাশক এক ঘোরতর ম্ুষল প্রসব করিলেন । 

এ মুষল প্রহ্ুত হইবামাত্র নরপতি উগ্রসেনের নিকট তাহা সমানীত হুইল । তিমি. 
রাজপুরুষগণ দ্বারা সেই মুষল চূর্ণ করাইয়া! সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। এ সময় 
আন্ক, -অনার্দন, বলদেব ও বক্রুর বাক্যান্থুারে নগর মধ্যে এই ঘোষণ! কর 

হইল যে, আজি হইতে নগর মধো কোন ব্যক্তি স্থুরা প্রস্তত করিতে পারিবে না। 

যেকেছ আম্নাদের অজ্ঞাতসারে সুর! প্রস্তুত করিবে তাহাকে সবান্ধবে শুলে 

দেওয়া হইবে। এইরূপ, ঘোষণ! হইলে নগরবাসী জনগণ সেই শাসন শিক্বোধার্যয, 
করিয়া এককাবে ভর! প্রস্তুত করিতে বিরত হুইল । 

এত লাবধান হইফোও কালের হস্তে নিন্তায় কাহার ? নানা. বি 
উপস্থিত হইলে বৃষ ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ কৃষের আদেশে সপরিবারে ভীর্থ' 
যাত্র। করিতে ব্বভিলাষী হই বিবিধ তক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় ও মুর বাংস .গ্োাড়ত 
করিতে বাগিন। এবং অচিনাথ হত্ী, অখ ও রখায়োৰী 'আঅনংখ্য সৈতে পরিরৃক- 

হুইয়া প্রভাস তীর্থে সমুপন্থিত এবং ভি তির গৃছে হারল রন 
সহিত. আনর্রত-: পান তোখনে ..মত হহীলে।! ্ ৃ 
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রর এ স্হর মোগবিদ্ অর্থতবা-ছিশারদ: মহাত্মা উদ্ধয বাদবগণেক্জ প্রতাসতীর্থে 
সফাগম অবগত হইয়া, গুধায় গন পুর্ধাক তাহাদিগকে সাষণ' পুরটসর প্রন্থানে 
উদ্তত. হইলে মহাতা বাজছদেখ . ফাল বিপর্ধা় নিবঙ্ধন ভীঙাকে নিধারণ' খাসা 
অঞ্চ্তব্য বিবেচনা করিয়া কতাজলিপুটে তীহার্ষে অভিধাদন ' কমিলেন। 

মহাত্মা উদ্ধব বাদে ধর্তৃক এইকাপে সন্মানিত হইয়া তে দায় শুনার্গ 
আঙ্ছাবল পুর্ধাফ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । তথপরে অহারখ' ধাগখগণ 
কালের বশীতৃত হইয়া ব্রাঙ্ষগগণের নিমিত্ত সঙগাহতি য় সুঈয় ভথুগা মিশ্রিত 
করিয়া বানরদিগক্কে, এীদাদ করিতে লাগিলেস। এসময়ে প্রতানতীর্ঘথ নট, 

র্তক ও বত বযা্িগাশে পরিপূর্ণ এবং অনংখয তুদী শঞ্চে- প্রতিধ্বনি হইতে 
লাগিল। বঙলদেখ, সাতাকি, গগ, বক্র ও ক্বৃতবর্থা বাক্ছিদেবেরী সমক্ষেই দুর 
পান আর ফরিলেদ'। পরিশেষে সাত্যকি সর্বাপেক্ষা ছাধিধ মস্ত হইয়া 

ককতবর্াক্ষে, উপহাস ও ক্জাবঙাননা কছিয! কহিলেন, ক্ষজিয় মধ্যে কেহ এয়প 
নির্ঘর নাই যে, নিক্রিত বাক্তিদিগকে বিনাশ কর্দিতে পারে। অতগ্রব তুমি 
যে কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, যাধখগণ কখনই তাহা সঙ্গ করিবেন না। 
সাফি এই "বখা' কহিল, মহারখ প্রছারও কৃষ্তবর্থাকফে অবজ্ঞা! করিনা 

সাত্যকির বাক গ্রশংসা কগিতে' লাগিলেন । তখন মহথাবীয় কৃতবৃর্া 
অতিশয় কুদ্ধ হইয়া, বামহত্ত সঞ্চালন স্বায়া সাত্যকির এীবাঁকো উপেক্গা 
প্রদর্শন” করিলে সাত্যকি কুদ্ধ হইব! তাহাকে তৎধণা পূর্বক শাণিত খড়গ 
লইর! , তাহা -বম্তক ছেদন করত অন্যান্ত বীরগণকে্ড আখাভ করিতে 

লাগিলেন? তীহ্থার়া সমব্তে হইয়া! তীহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন । এইকপে 
গ্রবল-মত্ততায় পরন্পন্ন মধ্যে মহা ধুদ্ধ বাধিরা গেল।' মহাব্া/ বাসুদেব কালের 
গতি বিবেচনা করিয়া! এতক্ষণ উদ্ধানীন ভাবে উপেক্ষা করিও ছিলেন, কিন্তু 
দেখিতে দেখিতে অচিয়কাল মধ্যে বৃফি ও "অন্বকবংশীক বীরগণ পরস্পর এরকা- 
খাতে কালকফহলে পতিত হওয়াস্থ বলদেখ ও ক তাহা দিগতফএনিধারণ' করিলেন 

তাহাতে 'তাহাঈী -গোহাদিগকে শক বিষেচসা করি কাক্রদণ করিলে শীহারাও 
এনা, উর গালেগার সা এটি রর বিকাশ 
কাযা কেফিযোলপ. রি 
পনর ডিও নাডিিউিন্লি বনি ৬ 
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" ড্রিনি 'এরু বিব্দান, গ্রহেশে খসির) ডিন্ত! .বরিতকেছেন।. জোহা রোগির ভি, 
দার়ককে. সখোধন ফরিযা কহিলেন, ছার! তুমি স্বছিরে হয়িনায় গমন' 
ফরিয়! অর্জনের নিকট হারবহিগের বিনাশ বৃত্ধান্ত  বির্যোন বছ 4. -তাছ! 
হইলে ভিনি. অবিলবে,স্থায়কায় আগমন করিবেন ও | 

দারুক নম্বর, হত্তিনায়, গমন ছিলে গ্রীক হককে বথেধিম কির 

কহিলেন, হে তত্র! তুমি অবিলথে অন্ধঃপুর কানিনীগণের রগবর্থ: এহন 
ক্স) নন্্যগণ ধন.লোতে ,বেন. 'চাহাদিগের হিংসা না! করে। বর রর 

» ভ্ীগণের 'ক্ষার্থ ধাখমান হইলে এক দুষল তাহার গানে পতিত হয়৷ হক 

ভাহাকে বিনাশ করিল। ৭ 

রুষ্ বক্রকে নিহত দেখিয়া বলদেবকে হলিলেন, বেগবান গা জারি 
স্রীগণের রক্ষণাবেক্ষণের তার দিয়া প্রত্যাগদন করি, ততন্ণ পর্বান্ত আপনি 
এই স্থানে অবস্থান করুন। "পরে নগর মধ্যে প্রহষেণ পূর্বক বনুদেঘে 
কছিলেন। পিতঃ! যে. পর্যাস্ত ধনজজয় এখানে আগছদ মা বঙেন। দেই 
পর্যস্তক আপনি অন্তঃপুরস্থ কামিনীগথে রক্ষা করুম। দাদ ব্লদেব ঘদদধ্যে' 
আমার অন্ত অপেক্ষা কঙ্দিতেছেন, জাদি টলিলাম। আজ বাদবগণের বিনে 
এই.পুরী আদার চক্ষে শল্যব্বদ্ধপ হইয়াছে, 'জাদি বম'গছন করিয়া! বলদেবের 
মহিত কঠোর তপোগ্ুষ্ঠান কন্গিব। 

ক্ল্ এই কথ! কহিয়া! পিতার চরণ বন্দন পূর্বক আন্তঃপুর' হইতে বহিশার্ত 
হইলে তৎক্ষণাৎ অক্যঃপুর ঘধো বাণক ও বনিতাগপের ঘোরতর আর্তনাব 
বমুখিত হই । খন রীমদ্ বানুদেৰ অবলাগগের রোহন শব. শ্রবণে কান 

হইয়া ফিরিয়া! আসিয়া! বলিলেন, হে সীদস্তিদিগগ | . অহাক্ছা। ধনরর এই নগর 
জাগষন করিকেছেন, ভিদি তোমাদের ছঃখ দোচক করিবে |: -লভএব 
 তোমর। খার রোদন করিও লা। এসি 

ইহা রজির. .ভিনি, সত্ব বনগ্রদেশি গমন কলির দেখিলেন হলসেছ 
হোগারনে লদাদীন রহ্রিহেন, তীহাক্জ দুখমগুল হইতে এক, সৃহ্ধাঞ্চার মোহর 
সর্গ বিনির্গাডহইডেছে:) -তাহায.বন্তক, সহজ সংখ্যক ও মুখ দরান্ণ. দেখিড়ে 

, দেখিতে সর্প: বনঘেংবর-ঠুথ হইতে বহিচর্ত ইরা. সমুজাভিযুখে-ধাবয়াগ। হইজা .. 
সর্গ ব্লছেবের মুগ হইতে 'নহির্সত.হইণে..তাহান.দেহে লিভার নিচ্ডে 
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হইল। তখন সর্ব দিবাচ্ছ ভগবান বাসছধেৰ জোঠিশ্াতা বৈইত্যাপি করিলেন 
জাদিয়া চিন্তাকৃলিতচিতে সেই বিজন বনে ভ্রমণ ঝরিতে ঝঁরিতে ইঞ্জিয় সংবম 
ও মহাযোগ অবলম্বন পূর্বক এক অশ্ব বৃক্ষের নিয়ে ভূতলৈ শয়ন করিলেন। 
হী সময় জরা নামক এক ব্যাধ মৃগ বিনাশ বাসনার দুয্ হইতে শীব্রিত কেশবকে 
বগবোধে ' ভাহার প্রতি শক নিক্ষেপ করিল'। এ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র 
হৃবীকেশের নবনীত ফোমল রক্তিমাত্ত কমলকোরক সদৃশ পরতলে বিদ্ধ হইল। 
তখন সে মৃগ গ্রহণ বাসনায় সত্ব তথার উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক অনেক 
বাছপম্পন্ন পীতাখরধারী পুরুষ ধোগাসনে শারিত অবস্থায় তাহার শগ্নে বিদ্ধ 
হইগ়াছেন। লুন্ধক তাহা! দেখিয়া আপনাকে ঘোবতর অপবাধী জ্ঞানে তাহার 
টরপতলে পতিত হইল। তখন মহাত্ম! মধুকৃদন তাছাকফে আশ্বাস প্রদান করত 
কহিলেন, তোমাক ফোন অপরাধ নাই আমার ইচ্ছাতেই এইরূপ হইয়াছে । 
তোমার পরম'গতি লাত হইবে। ইহা! বলিয়াই তিনি পরমজ্যোতিঃ বিকাশ 
পূর্বক আকাশমগুল সমুস্তাসিত করিয়া নিজ লোকে গমন করিলেন। 

এদিকে . অঙ্ছুন দ্বারকাপুবীতে সমাগত হইলে বাগ্ছদেবের অস্তঃপুরস্থ 

রমণীগণ শ্রীকফ্ণ বিরহে নিতান্ত কাতর হুইয়! তাহাকে দর্শনমাত্রেই উচ্চৈঃস্বরে 
রোদন করিতে লাগিলেন। বাদ্দেবের ষোড়শ সহত্র মহিষীর চীৎথকারে 
অঞ্জনের প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনিও অজত্র অশ্রধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত 
করিতে করিতে কুচ বিরহে নিতান্ত অধীর ও মুচ্ছিত হইয়া! ভূতলে পতিত 
হইলেন। তাহাকে সংজ্ঞাশুন্ত অবলোকন করিয়া সভ্যভাম! ও রুল্সিণী প্রস্ভৃতি 

রফপ্রিরাগণ- সত্ব আসিয়া তাহাকে ভূমি হইতে উত্ঠোগন পূর্বক তাহার 
চহুদ্দিকে পরিবোষ্টত' হই! শুশ্রঘা কঙ্গিতে লাগিলেন। ' 

অনস্তর অর্জুন কথফিৎ দুস্থ হুইয়! যমবীগণকে আশ্বস প্রধান পূর্বক মাতুল 
বন্ুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, দেখিলেন 'ভিনি 'ক্ুঞ্চ বিরছে ধরাশষ্যাগত ! 
অঙ্ছুদ আগমন করিয়াছেন জাদিয়! তিনি তাহার হত্তে' সমলীয়ণকে প্রদান পূর্বক 
বলিলেন, বৎস ন্ুম! যে -ছরদর্ষ অদিতপন্বারর্ষ আভিথ যাদবগণের ভয়ে 
পৃথিবী; শি ছিল, রে প্রহথা ১৪ সাত্যকিছে প্রিয় দিয্য বলিয়া প্রশংসা 
করিতে, ঠাক্চগে াহাদেরই. ছ্ীতিনিধ্ধন. ফু বাস হইয়াছে |. অখর। 
আহারের গৌধই বা কি? ভুমি, দেখি: সাদ 13: অনা মার ধাাকে 
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সনাতন দেবদেব বলিয়া কীর্তন করিক্সা থাক, তিনি যখন স্বচক্ষে জ্ঞাতিবধ 

দেখিয়াও তাহা নিবারণ করেন, নাই, তখন তাহার ইচ্ছাতেই বছকুল ধ্বংস 
হুইয়াছে। 

যাহাহউক, তিনি বৃষ, অন্ধক ও ভোজকুলকে নিহত দেবিরা, আমান 
নিকট আসির! বলিলেন, "পিতঃ1 আজি এই যছুকুল একবারে নিঃশেবিত 

হুটল। আমার প্রিরসখা অঙ্জুন দ্বারকায় আগমন করিলে তীহার . নিকট 

আপনি এই কুলক্ষয়ের বিষয় আন্ষুপুর্বিক বর্ণন করিবেন। অর্জুনের সহিত 

আমার কিছুমাত্র প্রতেদ নাই। এ মহাত্মা এখানে আগমন কিয়া যাহা 
কছিবেন, আপনি অবিচারিতচিত্তে তাহারই অনুষ্টান করিবেন। তীহা 
স্বারাই আপনাব ওর্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন ও বালক এবং রমলীগণের রক্ষা 
হইবে। তিনি এই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবামাত্র এই অসংখা প্রাচীর ও 
অক্টালিক! সম্পর দ্বারকাপুবী সমুদ্র জলে প্লাবিত হইয়া! যাইবে । আমি এক্ষণে 
বলদেবের লহিত কোন পবিত্র স্থানে সমুপস্থিত হুইয়! কাল প্রতীক্ষায় অবস্থান 
কন্িব।” 

ইহা! বলিয়া হ্ববীকেশ বালকগণের সহিত আমায় এই স্থানে রাখিয়া কোথায় 
গমন করিরাছেন, কিছুই বলিতে পারি না। আমি নিতাস্ত শোকাকুলিতচিতে 

দিবান্নাত্র বলদেব, বাস্থদেব ও জ্ঞাতিগণকে স্মরণ পূর্বক অনাহায়ে কালহরণ 
করিতেছি। অতএব তুমি অবিলব্বেই বাস্থদেবের বাক্যান্রূপ কার্ধ্ের অনুষ্ঠান 
কর। এক্ষণে' এই রাজা, জ্বী ও রদ্ব সমুদয় তোমারই অধিরুত হইল। আমি 

. অচিরাৎ তোমারই সমক্ষে প্রাণত্যাগ কন্সিব। 
তাহা শুনিয়া অঞ্জুন বলিলেন, মাতুল! আমি "কোনক্রমেই কেশব ও 

অন্তান্ত বীরশুন্ত এই পুবীতে অবস্থান করিতে পান্নিব না। ধর্্মরাজ যুবিষ্িয়, 
ভীষ, নকুল, সহদেব ও ভ্রৌপদী আমরা সকলেই এক আত্মা। কেশবের 
অন্তর্ধানে তাহাল! অতান্ত শোকাকুল হইব্নে। এক্ষণে মহারাজ বুধিঠিয়েরও 

মর্জ্যলোক হইতে» প্রস্থানের সময় উপস্থিত হুইয়াছে। অতএব আর এখানে 

অধিক দিন অবস্থনি করিতে পারিব না। আমি অচিরাৎ বৃফিবংশীয় বালক 
ও বনিতাদদিগকে লইয়া ইন্তরপ্রস্থে গমন কিব। ইহা বলিয়া অজ্জুন বৃফিবংলীয় 

অমাত্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করির! বলিলেন, আমি অন্ধরদিগের পরিবার- 

[ ৬৬] 



৪২২ ধছুবংশ ধবংস। [ ্বারকালীল! ] 
সে হিট পচ 

ব্র্গকে লইয়! ইন্রপ্রন্থে গমন করিব। কৃষ্ণের পৌত্র বঙ্জ এ মগরে রাজা হইয়া 
তোমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। এই নগর অচিরাৎ সমুদ্র জলে প্লাবিত 

হইবে) অতএব তোমরা অবিলঘে ধান ও পত্ব সমুদয় সুসজ্জিত কর। সপ্তম 

দিবসে শূর্য্যোদয় সময়ে আমাদিগকে এই নগগ্গের বহির্ভাগে. অবস্থান কনিতে 
হুইবে। অতএব তোমরা বিলম্ব করিও না) শীত্্র সুসজ্জিত হও। 

অর্জুন শোকে অতাত্ত কাতর হইয়! কৃষ্ণের গৃহে সেই রজনী যাপন করিলেন,। 

পরদিন প্রাতঃকালে মহাত্ম! বন্ছদেব যোগাবলদ্বন পূর্বক দেহত্যাগ করিলে 

অর্জুন মহামূল্য নরয়ানে তাহার শবদেহ স্থাপন করিয়া অস্তঃপুর হইতে বহির্গত 

হইলে দেবকী, ভত্রা, রোহিনী ও মদিরা নাদী তাহার পদ্ী চতুষ্টর দিব্য অলঙ্কারে 
সুসজ্জিত হুইয়া সহমৃতা হইবার জন্ত বহির্গত হুইলেন। জীবন্গশার যে স্থান 

বন্থদেবেব মনোবম ছিল, দেই স্থানে চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ কাষ্ঠ দ্বাৰা! পত্থীগণ- 

সমেত বস্থদেবকে দাহ করিলেন। অনস্যর বজ্ত প্রভৃতি যহুবংশীয় কুমারগণ ও 

কামিনীগণের সহিত সমবেত হুইয়! বস্থদেবের উদক কার্ধ্য সমাধা কবিলেন। 

তদনস্তর মহামতি অর্জুন ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মুষল নিহত বৃঞ্িবংশীয়গণ প্রভাসে 

যে স্থলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া, অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন। এবং 

বলদেব ও বাস্থদেবের শরীরঘয় আহরণ পূর্বক চিতানলে তন্মসাৎ করিলেন 

কিন্ত ভাগবতে উক্ত আছে যে, বাস্থদেবের দেহ সহসা অস্তহিত হয়। বন্গুদেব 

পন্থী দেবকী ও রোহিণী পুত্রদ্বরেব তিরোভাব শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ প্রভাস তীথেই 

দেহত্যাগ করেন। বাগ্দেব ও বলদেব পত্বীগণ অগ্মিতে প্রবেশ করিয়া এবং 

গ্রছান প্রভৃতির পদ্থীগণ স্ব হ্ব স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভাস তীর্থেই প্রাণ 

ত্যাগ করেন। বান্থদেবের তিরোধানের, অব্যবহিত পূর্বেই ব্রহ্গা, ঈশান ও 

ইন্জর প্রভৃতি দেব ও মহুবিগণ তথায় উপস্থিত হইয়! তাহার অত্যাশ্চার্ধ্য ভিয়োধান 

দনেখিয়! বিশ্মিত হুইয়াছিলেন। 

যাহাহউক, মহাত্মা অর্জুন এইরূপে শান্তান্থসারে হৃফ্বিংলীরদিগের প্রেতকাধ্য 

সম্পাদন করিয়! সপ্তন দিবসে রখারোহণে ইন্্রস্থাতিমুখে ধা! কেন্ধিলেন। 

তখন বুঝিবংশীর কামিনীগণ শোকার্ত হইয়া মোন করিতে করিতে অঙ্বঃ 

তো, গর্দত ও উই সংযুক্ত রথে জ্গাযোহণ পুরা ডাহা ্রগেমনে. এব 
হ্ইলেন। 



[ বাক্রকালীল! ] শীকষঃ। ৫২৩ 

ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃদ্র এবং বৃষ্ধি ও অন্ধকবংশীয় বালকগণ, বাসুংদেবের 
যোড়শ সহত্র পন্থী, কৃষ্ণ পৌত্র বঙজ্জকে অগ্রবর্তী করি! গমন করিতে লাগিলেন। 
ভোজ, বৃঞ্ি ও অন্ধকবংশের কত যে অনাথ! কামিনী পার্থের 'মহ্তি গমন 
করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা! নাই। 

স্বারকাবাসী লোক" সমূহ বহির্গত হইলে পর অর্জুন তাহাদের সহিত বিবিধ 

রত্বপরিপুর্ণ নগরের যে যে অংশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, সেই সেই অংশ 
তৎক্ষণাৎ সমুদ্র জলে প্লাবিত হুইতে লাগিল! তাহা দেখিয়া! ছ্বারকাবামী জনবৃন্দ 
অত্যন্ত বিশ্বয়াৰ্িত হইয়া “দৈবের কি আশ্চর্য ঘটনা” বলিয়া! বেগে ধাবমান 

হইতে লাগিলেন । ৰ 

অনস্তর মহাবীর ধনঞ্জয় কিয়দ্দিবস পৰে অতি সমৃদ্ধিসম্পর পঞ্চনদ প্রদেশে 

উপস্থিত হইয়া পণ্ড ও ধান্ত পবিপূর্ণ প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন | 
প্ীস্থানে দন্থ্যাগণ, ধনঞ্জয় একাকী দেই যদুকুল কামিনীগণে লইয়া! যাইতেছেন 
দেখিয়া! অর্থলোভে তাহার! তাহাকে আক্রমণ করিল॥ মহাবীর ধনঞ্জয় তাহ! 
দেখিয়া রোষভরে গাণ্তীবে জ্যারোপণ করিতে উদ্ভত হইলে সহসা তাহা 

কষ্টকর বলিয়া বোধ হইল। বাহাহুউক, বহুকষ্টে জ্যা রোপণ করিয়া! দিব্যা 

সমূহ চিন্তা কবিতে, লাগিলেন, কিন্ত তখন কোনক্রমেই সেই সমুদয় অস্ত্র 
তাহার স্বতিপথে উদ্দিত হুইল না। তখন তিনি স্বীয় ভুজবীর্যের ছানি ও 

দিব্যান্ত্র সমূহেব 'মম্মরগ নিবন্ধন নিতাত্ত লজ্জিত হুইলেন। এ সময় বৃষ্চি- 

বংশীয়দিগেব 'হস্তী, "শখ ও রথারোহী যোধগণও সেই দস্গ্যুগণকে নিবারণের 
, বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য হইতে সমর্থ 
“হুইল না। . 

দহ্থাগণ যে দিকে গমন করিতে লাগিল মহাবীর অঞ্জুন বদ্বপূর্বক সেই দিক 
রক্ষ] করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন ন!। 

তাহার! সৈম্তগণের সমক্ষেই বলপুর্বক রমণীগণকে হরণ কৰ্রিতে লাগিল। 
কোন কোন কামিনী ইচ্ছাপূর্ববক তাহাদের সহিত গমন করিতে জারভ্ত করিল। 
মহাত্মা! অঞ্জুন তন্র্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন বৃফ্িবংশীয়গণের ভৃত্যগণের সহিত মিলিত 
হইয়া তুমীর হইতে সমুদয় শয় নি্কাশন পূর্বক দন্াগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। তখন তাঁহার অক্ষর তুনীবও ক্ষণকাল মধ্যেই বাণ শুক্ত হুইল। 



৫২৪ বছবংশ ধবংস। [ঘ্বারকাগীল! ] 

শরসমূহ নিঃশেবিত হইলে পাওুননান নিতান্ত হুঃখিত হইয়া শরাসনের অগ্রভাগ- 
দ্বারা দস্থাগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। 'কিস্তু কিছুতেই তাহাদিগকে 
নিবারণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে দস্থ্যগণ তীহার সঙ্মুখ হইতেই বৃফি 
ও জন্ধকদিগের অতি উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করি! লইয়! পলারন করিল ! 
অনস্তর অজ্জ্রন হতাবশিই্ই কামিনীগণ ও রদ্বরাশি সমভিব্যবহারে কুরুক্ষেত্র 

সমুপস্থিত হইয়া হাদ্দিকা তনয় ও ভোজকুল কামিনীগণকে মার্তিকাবত নগরে, 
অবশিষ্ট বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ইন্তরপ্রস্থে এবং সাত্যকি পুত্রকে সরশ্বতী- 
নগরীতে সঙ্গিবিষ্ট ক্ররিলেন। ইন্ত্প্রন্থের রাজ্যতার কৃষ্ণপৌত্র বঙজ্জের উপর 

সমর্পিত হুইল। অক্রুরের পত্ীগণ প্রব্র্্া গ্রহণ করিলেন। রুক্মিণী, গান্ধান্নী, 
শৈব্যা, হৈমবতী ও দেবী জান্ববতী ইহার! হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ 
করিলেন। সত্যভাম৷ গ্রসৃতি কফ্ণের অন্তান্ত পত্ধীগণ তপন্তা করিবার মানসে 
অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়। ফলমূল ভোজনপুর্র্বক হিমালয় অতিক্রম করত কলাপগ্রামে 
উপস্থিত হইলেন। তদনস্তর মহাত্মা ধনঞ্জর দ্বারকাবাসী লোকদিগকে যথোপযুক্ত 
স্থান বিভাগ করির] দিয়! তাহাদিগকে বজ্র হুস্তে সমর্পণ করিলেন । 

এই সমুদয় কাধ্য সম্পাদন পূর্বক ধনঞ্ক অতি ছঃখে ব্যাসদেবের আশ্রমে 
গমন করিয়! কহিলেন ভগবন্! নবজলধর সদৃশ নীলকলেবর পন্কজলোচন পীতাত্বর 
ও কৈলাস পর্বত তুল্য শ্বেতকায় অসীম শক্তিশালী বলদেব কলেবর পরিত্যাগ 
পূর্বাক স্বর্গে গমন করিয়াছেন । ভোজ, বৃঝি ও অন্ধক বংশের যে সকল মহাত্া 
সিংহতুলা মহাবলপরাক্রান্ত ছিলেন, ব্রদ্ষশাপ নিবন্ধন প্রভাসে পরম্পর পরস্পরের 
প্রতি সুলীতৃত এরকা প্রহার পূর্বক পঞ্চ প্রাপ্ত হইয়াছে। কালের কি 
আশ্চর্য্য গতি ! বাহার! পুর্বে অনায়াসে গদা, পরি ও শক্তির গ্রহার সহ 
করিতেন, তাহার। সামান্ত তৃণ প্রহারে নিহত হইলেন! এইরূপে সর্বসমেত 
পাচ লক্ষ লোক বিনষ্ট হইয়াছে । এক্ষণে বাস্থদেব ব্যতীত ক্ষণকারও আমার 
জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা নাই। আরওঞ্এক হৃদয় বিদারক বৃত্তান্ত আপনাকে 
জানাই। যন্থবংশ ধ্বংস হইবার পর আমি ঘ্বারকার গিয়া যাদবকূল কামিনীগণে 
লইয়। আগমন করিতেছিলাম ; পঞ্চনদ প্রদেশে দন্থ্যগণ আমাকে আক্রমণ 
করিয়া আমারই পনক্ষে অসংখ্য কামিনীকে অপহরণ করিয়াছে! তৎকালে 
গান্তীষ শরাসন ধারণ করিয়াও ত/হ(দিগীকে পরান্ত. করিতে পারিলাম ন! ! 
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'*সে সময় আমান পূর্বের সভায় বাহুবল রছিল না); আদি দিব্যান্ত্সমূহ এক- 
কালে বিস্বৃত হইলাম। ক্ষণকাল হধ্যেই আমার অক্ষয় তুণীরস্থিত শরসযূহও 
নিঃশেষ হইল। এবং বে শঙ্খচক্রগধাধারী চতুভূ্জ পীতান্বর পুরুষ আমার 
রখেব অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া! শত্রু সৈল্ত সমূদয়কে দগ্ধ করিতেন, জানি আর 
তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। দেব! অচ্যুত বাতিরেকে আমার . ঝা 
ক্ষণকাল জীবিত থাকিবার বাসনা নাই। আমি বীধ্যহীন ও শুন্ত হার হইয়া 
পরিভ্রমণ করিতেছি। এখন আমার বর্তবা কি, বলুন। 

মহর্ধি বোব্যাস বলিলেন, বৃষিবংশীরগণ ব্রদ্মশাপে ধ্বংস হইয়াছে, অতএব 
তজ্জন্ত শোক করা বর্তব্য নহে। এী বীরগণের নিধন অবস্ান্তাবী বলিয়াই 
মহাত্মা! বান্ছদেব তাহা! নিবারণে সমর্থ হইয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন । [তিনি 

মনে করিলে মহ্র্ধিগণের শাপ খণ্ডনের কথা দূরে থাকুক, এই স্থাবর জঙ্মাত্মক 
বিশ্বসংসাবকেও অন্তরূপে নির্মাণ করিতে পারেন। সেই পুরাতন মহধি 
কেবল পৃথিবীর ভার হরণ করিবার নিমিত্ত বন্থদেবের গৃহে উৎপন্ন হুইয়া- 
ছিলেন। তিনি তোমাৰ প্রতি গ্গেহ নিবন্ধন রথের অগ্রে অথ্থে গমন কঙ্গিতেন। 

4এক্ষণে ভার হরণ করা হইয়াছে বলিয়াই তিনি কলেবর় পরিত্যাগ পূর্বক 
্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তুমিও ভীমসেন, নকুল ও সহদেৰের সাহাব্যে 

গুরুতব দেবকার্ধয সংসাধন করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা কৃতকার্য হ্ইয়াছ। 
অতএব অতঃপর ইহলোক হইতে প্রস্থান করাই তোমাদের শ্রেয়ঃ। লোকের 

মঙ্গল লাভের সময় উপস্থিত হইলেই স্মুবুদ্ধি, তেজঃ ও অনাগত দর্শন প্রভৃতি 
উপস্থিত হইয়া! থাকে; আবার ছঃসময় উপস্থিত হইলেই তাহা ক্ষয় হয়। 
ফলতঃ কালই জগতের বীজস্বরূপ ; কাল গ্রভাবেই সমুদয় উৎপর ও লয় হয়। 

কালই বলবান্ হইয়া আবার হূর্বল এবং ঈশ্বর হইয়াও আবার অন্তের আজ্ঞাবহ 
হয়। তোমার অস্ত্র সমূহের কার্ধ্য শেষ হইয়াছে বলিয়া তাহার! যে স্থান হইতে 
আগমন করিয়াছিল, সে স্থানে ' প্রত্যাগমন করিয়াছে । এক্ষণে তোমাদের 

বর্গগমন সময় সমুপস্থিত হুইয়াছে ) অতএব তদ্দিযয়ে বন্ববান্ হওয়াই তোমাদের 
প্রেরঃ। 

অনন্তর অঞ্জুন মহধির অনুজ্ঞ! গ্রহণ পূর্বক হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন । 
মহারাজ ধর্শনিন্্ন বুধিত্ির অর্জুনের সুখে বুঝি বংশীরদিগের বিনাশ ও 
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প্রস্থ €ণঘ হইল.।. রি, একট! কথা-মনের যখো- পুনঃ গুন2)উগগিত হইতেছে 
বে, ভাগরজগ্খলিতছেন,প্ি্বাঝ (রেহ্ণ্লহিত  আন্হিত-হইল্দেন, “নার যহাত্তারাত 
বলিতেছেন-তিনি গেহ ভাগ চ্রিয়া'গেলেন। স্হাছজাং লানজন্ "য়াহছিল ইক ? 

আবার মনে ?হয়,,ছই বত্য |. পার্থিব জেহ+ন! দেখিলে  শ্রীক্ক্ের 'অন্তর্ঘালেকস 
মন্বন্ধে "পাছে. জঙ্হদর গ্ঘমে পচন্বহ ।ছেয়, এখন তিনি আয়! দেহ নাখিতা 
গিয়াছি্েন। ' মতুষাভিনি মেহচ্লইয়! আলেন নাই। এবং ফেহ,লহকাও' যান নাই। 

ঃফরেডু'তনহার-নেত্ যে: চিনা! 
সলাত কলা 'সংকোত বহান্মা!।বেছব্যাস বজিন্া ছেন-৮- 

আঁবিরাসীদ্ বথ৷ প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পু্ষলঃ। 

পুর্বা দিকে নুণিমার ছজোসয়েরচজজার তিনি। সহম$আ'রিত্ হইলেন ) 
স্থতবাং ম্নেমল 'ভারির্ভাব+ তিরোআরও-তজ্জপ । 
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তেম্ণঞলশ্লিজ্জ্ 
ল্ঙ্গুল্রাহলী শ্রনেলনন £€-_ 

“গ্রীক ৮ 

তগবান্ গ্রীরুঞ্চই যে দেশের সহশ্র সহশ্র ভক্ত ভাবুকের একমাত্র নিত্য 
আরাধ্য এবং ধোয়, যাহা স্ুমধুব চরিত-লীলা ভব-যস্ত্রণাকাতর . মুমুক্ষ জনের 

শ্রবণ-রসায়ন এবং জন্মজাল! নিবারণের মহৌষধ দ্বরূপ,_যে মহামূতেব কণামান্র 
আস্বাদন করিলে ক্রোধ, দ্বেবৎ শোক, মোহ এবং ক্ষুতৃষ্ণাদি সম্পূর্ণরূপে লোপ 
পাইয়া থাকে, জীবন ময়ুময় হইয়! উঠে ;--সাহিত্যকেশরী বক্ষিমচন্ত্রের কথাতেই 
বলি, বে দেশে প্গ্রাদে গ্রামে রুষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃছে রুফের পুজা, ও 

মাসে মাসে কৃঞ্ণোৎসব, উৎসবে উৎমৰে ককফযাত্রা। কে কণ্ঠে ক্-গীতি, সকল 

মুখে কৃষ্ণ নাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণ নামাবলি, কাহারও গান্নে 
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কক নামের ছাপ। কেহ কষ নাম না করিয়া কোথাও যাত্রী কবে না, 

কেহ কৃষ্ণ নাম না! লিবিয়া কোন পত্র ৰা কোন লেখাপড়া! করে না। ভিখারী 

জয় রাধেকৃষঃ” না বলিয়া! তিক্খণ চার না,_-কোন খ্বণার কথ! গুনিলে "রাধে" 

কষ” বলিয়া স্বণা প্রকাশ করে 3 বনের পাখী পুধিলে তাহাকে পরাধেরুষ” 

নাম শিখাই। রুষ্খ এ দেশে সর্বব্যাপক*--সে দেশে সেই কুষ্ণ-কথা বত 
অধিক চিন্তিত, কীর্তিত এবং আলোচিত হইবে,--সে দেশের ততই অধিক-_: 

সর্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভেব সম্ভাবনা । শ্রীকঞ্জের প্রেম-বসরসিক বহু লেখকই 
আজকাল এই শ্রীকষচ কথার আলোচনা! করিতেছেন। ইহা প্রধানতঃ 'আধ্যা- 

ত্মিক এবং নৈতিক হিপাবে অধোগত এ দেশের পক্ষে নিশ্চিতই সুলক্ষণ। 
সম্প্রতি মেদিনীপুরেব “মেদিনীপুব-হিতৈষী” কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত মম্মথ 
নাথ নাগ মহাশয় ভগবান্ প্রীকষ্ের লীলা মাধুবীর আলোচনা করিয়া *প্রীক” 
নামে একখানি স্থুমধুব গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে ভগবান্ শ্রীরষ্ণের মাধুর্ধা- 
রস-মগ্ডিত ব্রজলীল! ও মথুবালীল! প্রকাশিত হুইয়াছে। কেবলমাত্র ভাসা- 
ভাস! ভাবের খাস! খাস! বুলি লইয়। এ গ্রন্থ রচিত নহে ;- -পবস্ত, গ্রস্থকার যে 

শ্রীকুষ্ণ-করুণ! লাভ করিয়! তাহারই লীলা-পীযুষসাগরে আত্মহারা হইয়া এই গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন, গ্রন্থের প্রারস্ত ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উপসংহাব পর্্যস্ত 

তাহার অনেক উদাহরণই দেদীপামান রহিয়াছে । শ্রীক্চ লীলার কেবলমাত্র 
বহিবঙ্গ বিকাশেই এ গ্রস্থেব মনোহর কলেবর পরিপুষ্ট নহে, লীলাসমূহের 

অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া অন্তর্দর্শী গ্রন্থকার লীলাসমূহের অন্তগৃি মধুব ভাবরাশিরও 
প্রোজ্ছল আলেখ্য ইহাতে আঁকিয়! দিয়াছেন । যেখানে যে রগুটী যেমন করিয়া 

ফলাইলে চিত্রমান্ আলেখাখানি নিধুতরূপে চিত্রিত হইয়! উঠে,--গরস্থকাব এই 
“্রীকৃফ” গ্রন্থে সেইরূপ নিখুঁতচিত্র ফলাইবারই প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীকষের 
আবির্ভাবের কাবণ, দেবকীর বিবাহ, কারাবাসের কঠোরতা এবং শ্রীকষ্ের 

জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জরাসন্ধ যুদ্ধ পর্যস্ত এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে । 
এই পুস্তকে কেবলমাত্রই ধে গ্রন্থাকারের ভাব-বিতোরতারই পরিচয় 'আছে,__ 

তাহা নহে, _সেই ভাব বিকাশেৰ তাষাও স্থানে স্থানে অতীব হৃদরগ্রাহিণী,__ 
সর্বত্রই প্রাজল এব প্রসাদগুণসম্পন্ন । মাত্র এক স্থানের বর্ণনার কিঞ্চিৎ 
পরিচয় লউন,-_ 
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“নবজাত পুত্র মুখ দর্শন কবিয়! শৃঙ্খলাবন্ধ পিতা বন্ুদেব যুগপৎ সুখ ও 

ইঃখ সাগরে নিমগ্ন হুইলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। 
দি ০ গ্ঃ কঃ ক্রু শী 

ও খা দি 

মধুর ভাবার সহিত মধুর তৰ-ব্যাখ্যাবমণিকাঞ্চন সংযোগ কিরূপ”-- 
পুতনাবধ বিবরণে তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন, - 

গু রঃ ০ 

গঃ গা কঃ 

ভগবল্লীলাব নিগৃড় আলোচনায় গ্রস্থকাবের শক্তিমত্তা! গ্রন্থের বুল ম্থলেই 
পবিপাটীরূপে পরিব্যক্ত হুইয়াছে। মাতা যশোদ! ““ছুরস্ত” ক্ৃষ্কে যখন 
উদ্খলে বন্ধন কবিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন,-তখন একগাছির পর 
একগাছি-_-এইবপ কবিয়া বহু বজ্ছু সংযোগ করিয়াও তীহাকে বন্ধন করিতে 

পারিলেন না,__“তথাপি দধাঙ্গুলং ন্ুনম্।” পুনঃ পুনঃ এইরূপ চেষ্টায় যশোমতী 
যখন ক্লান্ত এবং নর্াক্তা হইয়া পড়িলেন,_-তখন করুণাময় ভগবান, _মাতার 

এইরূপ অবস্থা দেখিয়। তাঁহাকে আপনিই ধরা দিলেন এবং বাধা পড়িলেন। 
যশোদ! তাহাব কোমরে রজ্ছুর এক প্রান্ত বাধিয়া অপর প্রাপ্ত উদখলেব সহিত 

বাঁধিয়া দিলেন। ভগবান শ্রীঃরুষ্ের এই রজ্ছুবন্ধন লীল! উপলক্ষে গ্রন্থকার 
যে আলোচনা-বিন্য।স এই গ্রন্থে কবিয়।ছেন,_-তাহার কিরদংশ পাঠক শুনুন, 

গু রী রঃ 

১, গা ১৬ 

এই গ্রন্থে ২৩৫ পৃষ্ঠ।ব্যাপিনী শ্রীরুষ্ণের ব্রঞ্জলীলার এবং ৭৮ পৃষ্ঠাব্যাপিনী 

মথুবা! লীলার বহুল অংশেই শ্্রকষ্ণলীলাতন্বেৰ এইরূপ গভীর আলোচন! 
বিনিহিত রহিয়াছে। ব্যাখ্যা ও বিঙ্লেষণ-প্রণালী প্রায় সর্বত্রই সুমধুর ও 
মনোমদ,--প্রার সর্বত্রই প্রগাঢ় তক্তির ও আস্তরিকতাব অন্তঃস্রোত প্রবাহিত। 

বন্তব্য বিষয় বিশদতর করিবার অভিপ্র/য়ে গ্রন্থকার স্থানে স্থানে গ্রসঙ্গাত্তরেরও 

উ.ল্লখ করিয়াছেন ;১--নকল স্থলেই আমাদেব মত-সামঞ্জন্ত না থাকিলে ও,--- 

অধিকাংশ স্কলেই তাহা সারগর্ভ এবং সুথপাঠা । 

ভগবন্লীলা-বর্ণন বিষয়ক এরপ গ্রন্থের সমালোচনা হইতে পারে না, 
বা রদ্বাকর হুইতে ছুই চারিটা রদ্ধ চুনিয়া লইয়া পাঠকের লমক্ষে ধরিলেও 
তাহাতে রত্বাকরের সম্যক পরিচয় প্রদান কর! হয় না। এ গ্রন্থ ভক্রেয় 
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আস্বাস্ত এবং উপভোগ্য । বৃন্নবনবিহারীর মধুর বুন্দীবন-লীল এবং মুর! 

লীলা-রসের আস্বাদন কবিয্া। বাহারা ধন্ত হইতে চাহেন,_-তীহারা গতীর 
তৰপুর্ণ পরম পবিত্র সুমধুর শ্রীমস্ভাগবত পাঠের সঙ্গে এই “তরী! গ্রস্থও 
পাঠ করিবেন; ইহাতে তাহার৷ তৃষিত প্রাণের আকাজ্িত অনেক বস্তই 
পাইবেন বলিয়া আমাদেব ধাবণাঁ। ইদানী বঙ্গ সাহিত্যের ভাগ্ডারে যেরূপ 

অত্যধিক পরিমাণে অনীগ্সিত এবং অমেধ্য সামগ্রীর আবিভাব হইতেছে,_- 
_ তাহাতে এইরূপ তগবা্গীলামাধুরী বিকাশক গ্রন্থের প্রণয়ন ও গ্রকাশও এক্ষণে 

প্রচুর পরিমাণেই প্রয়োজনীয় । আমর! সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ কবি, 
গ্রন্থকাবের শ্রীকৃষে অচল! ভক্তি দিন দিন সংবর্ধিত হইতে থাকুক এবং তিনি 
এইরপ শ্রীষ্চলীলার বিকাশ এবং প্রচাব কবিয়! বঙ্গ সাহিত্যের অঙগ_অকলঙ্ক 

অলঙ্কারে অলন্কৃত করিতে থাকুন। গ্রন্থে “শ্রী বালগোপাল” ( বঙ্গিন), 

“কংস চালিত রথে নব দম্পতী বন্থদেব দেবকী” (রঙ্গিন), “কারারুদ্ধ 

বস্থদেব দেবকী” ( একরঙ্গ! ) “বস্থুদেবে সন্তান পবিবর্ত ( একরঙ্গ )” 
“কংস ও যোগমায়া” (রঙ্গিন) প্রভৃতি কতিপয় চিত্রও সরিবিষ্ট হ্ইয়াছে। 

“রাস সম্মিলন” (রঙ্গিন ) এবং “কুজাব সম্তোগেচ্ছা”র চিত্র (রঙ্গিন ) অতীব 

মনোহর । পবিপাটা ছাপা, _মূল্য কাগজে বাধা ছুই টাকা, বাধাই আড়াই 

টাকা। প্রান্তিস্থ'ন,__“মেদিনীপুব-হিতৈষী” কার্ধ্যালয়,--মেদিনীপুর । 
বঙগবনী__-২৮শে আবাঢ় ১৩৩১। 

ছিতবাী। বলেন ৫__ 
শ্ীকঞ্চ। (ব্রজ ও মথুর! লীলা সচিত্র ) | শ্রীমন্মথনাথ নাগ কর্তৃক প্রণীত। 

প্াধিস্থান__“মেদিনীপুর-হিতৈষী”” আফিস বক্সীবাজার, মেদিনীপুর । মূলা ২২। 
শ্ীস্ভতাগবত, মহাভারত ও অন্তান্ত শান্তরগ্রস্থ হইতে শ্রীক্চের জীবনীর 

বরজলীল! ও মথুর! লীলা এবং সেই সকল লীলার কারণ ও তাৎপর্যা লেখক সরল 
বাঙ্গাল গন্ভে লিপিবন্ধ কবিয়াছেন। ধাহারা ভগবতপ্রদঙ্দ আলোচনায় আনন্দ 
অনুভব কবেন, তীহারা এই পুস্তক পাঠে প্রচুর আনন্দ পাইবেন সন্দেহ নাই। 
তাবাট বেশ প্রাঞ্জল ও সরল। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিরা আনন্দ লাত 
কৃবিয়াছি, আমাদের রিশ্বাস অন্তেও আনন্দ পাইবেন। 

হিভবাদী--৫ই বৈশাখ ১৩৩১। 
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উদ্বোধন বলেন $-_ 
১। জ্রীরুঞ্ণ (চরিতাম্বত) প্রথম থণ্ড--ব্রজলীলা-_ঞ্নন্ষখ- 

নাথ নাগ প্রণীত-_বহু রঙ্সীন ছবি সমগ্থিত--উৎকষ্ট বসে বাধাই, সৃল্য ২1০ 
টাকা। ভগবান্ শ্রীরুষ্ণের জীবন চরিত লেখা যে কি ছঃসাধ্য ব্যাপার তাহা 
আমবা আচার্য জ্রীধরের বাকা হইতেই অন্ভব করি। তীহার ভ্তায় সন্ন্যাসী 
বিদ্বান্তক্তও 'টাকা প্রাবস্তে বলিতেছেন £_. ৃ 

কাহং মন্দমতে কেদং মথনং ক্ষীরবারিধেঃ |. 

কিং তত্র পবমাণূর্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ | 
__কিস্ত যে দেশের প্গ্রামে গ্রামে রুষের মন্দির, গ্ুছে গৃহে কুষের পুজা, 
মাসে মাসে কষ্টোৎসব, উৎসবে উৎদবে কৃষ্দাত্রা, কে কণ্ঠে রুষ্*গীতি, সকল 

মুখে কষ নাম। কাছারও গায়ে দিবাব বন্থে কৃষ্ণ নামাবলি, কাহারও গায়ে 

কুঞ্খনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণ পাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করে না, কেহ 

কুষ্চ নাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করে না। ভিখারী 

ভয় রাধেকৃফ” না বলিয়া তিক্ষ! চায় না, কোন ঘ্বণার কথা শুনিলে 'রাধেরুফ” 

বলিয়া ত্বণা! প্রকাশ করে; বনের পাখী পুধিলে তাহাকে “রাধেক্ণ* নাম 
শেখায় ।_-সে দেশ সেই ভগবানের জীবনী আলোচন! করিয়া আনন্দলাভ 
করিবে, সন্দেহ নাই। ভাগবতে যে শ্রীক্কঞ্*-চরিত আছে, তাহা সাধাবণের 

নিকট হুর্বোধ্য। বাহাবা উচ্চশিক্ষিত হইয়াও সংস্কতে অনভিজ্ঞ--দ্বদেশী 

হইয়াও স্বদেশী আচার্ধদেব ভাষায় অপবিচিত, তাহার! এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
স্বদেশী ধর্মের ভাব কিছু কিছু প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। 

উদ্বোধন--চৈত্র ১৩৩০ । 

ৃ বঙ্গরত্র বলেন ৫ 
জীমন্মথনাথ নাগ সঙ্কলিত। প্রান্তিস্থান হিতৈষী কার্ধ্যালয়, মেদিনীপুব ৷ 

মূলা ২ টাকা! বাধাই ২।* টাক! । 
শ্রীকফ সমালোচন।র জন্ত পেয়েছি । লেখার বেশ কারদা আছে। বইখানা 

পড়ে ভক্ত ভাবুক সাহিত্যিক বেশ আনন্দ পাবে । ধার লীলার আভাষ গ্রন্থকার 

স্নিপুশ হাতে ফুটিরে তুলতে চেগেছেন তারই ইচ্ছায় বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীরুফণ 
রচিত হয়েছে। বাঙল! ভাষায় এমন নান! উদাহরগ দিয়ে লীল! পরিশ্মুউ 



[৮] 

কবে তুলতে কম লেখকই পেরেছেন। তা ছাড়া বই খানিতে অনৈকগুলি 
রঙ্গিন ছবি আছে, ছবিগুলিতেও বেশ প্রাণ মাঁতান ভাব আছে। কুজার 

সম্তোগেচ্ছা ছবি খানি এখন যেন চোখের উপব ভেসে বেড়াচ্ছে। জগৎপতির 

সম্ভোগেচ্ছার কাহার ন! হয়? তাই ভৃদয়হারী পরম পুরুষকে দেখা পেয়ে কুজা' 

হৃদয়ে রাখবার জন্ত, আনন্দ উপভোগ কনিবাব জন্গ, কেমন ব্যাকুলিতা।' 

তার ভাবেই সুন্দর পরিশ্দুট হইয়েছে। নাসেব বিষয় গ্রন্থকার বহু পবিশ্রম করে 
নিত্যসত্য রাসকে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। পাঠকগণ পাঠ করলেই বুঝতে 
পারবেন শ্ত্রীকষ্ণ কেন্ন। বিশেষ পরিচয় অনাবশ্তীক। আশাকবি বইথানির 
বুল প্রচার হোক ; বাঙ্ধলীর ঘরে ঘরে শ্রীরুষ্ণ বিরাজ করুন। 

বঙ্গবত্ব---২৭শে ফান্তন ১৩৩০। 

কাশীপুর নিবাসী বলেন £_ 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ চবিতামৃত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীল। ও মথুবালীলা । মেদিনীপুব- 

হিতৈষী সম্পাদক সাহিতাসেবী শ্রীযুক্ত মন্খনাথ নাগ মহাশর ইহার লেখক ।. 
মন্মধবাবু এই পুস্তকখানিকে বহু শ্রম স্বীকাব ও অর্থব্যরে যতদৃব সম্ভব জদয়- 
গ্রাহী করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কয়েকখানি সুন্দর সুদ্দব ছবি দিয়াছেন 

তাহা-১। শ্রীবালগোপাল, ২। কংসচালিত বথে নবদম্পতী বনস্ুদেব দেবকী, 

৩। কারারুদ্ধ৷ বন্থদেব দেবকী, ৪। বন্দেবের সন্তান পরিবর্ত। ৫। গোবর্ধন 

ধারণ, ৬। রাস সম্মিলন প্রভৃতি চিত্রগুলি বড়ই নয়ন তৃপ্তিকর। সখের 

বিষয় পুস্তক অপেক্ষা! মূলা বেশী নয়। মৃল্য ২২ টাকা, বাধাই ২।* টাকা মাত্র। 
এই পুস্তক হিন্দুর গৃহে রাখা উচিত। বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের 
প্রতোকেরই পাঠ করা উচিত। , ঠিকানা-__মেদিনীপুর-হিতৈষী কাধ্যালর, 
মেদিনীপুর। কাশীপুর নিবাসী ৮ই ফাল্গুন ১৩৩০। 

ঢাক! প্রকাশ বলেন ৫ 
শ্রীকষ্ণ-_প্রথম ও দ্বিতীয় খওড।- শ্রীযুক্ত মন্মখনাথ নাগ প্রণীত; মূল্য 

বীধাই ২* টাকা, কাগজে বাধাই ২৬ টাকা; পমেদিনীপুর-হিতৈষী” কার্যালয় 
হইতে প্রকাশিত । ) এই গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীরুফের' ব্রজ ও মধুরালীল! সরল ও 
সরস -ভাবায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে কেবল শ্রীক্চের প্রত্যেকটা 
লীলার আখ্যান ভাগ প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, তিনি এ সব লীলা 
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মাধুবীর যেরূপ জুদ্দব দার্শনিক বাখ্য! ধরিয়াছেন তাহা একাধারে কাহার 
পাণ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণার প্ররষ্ট পরিচয় প্রদান কন্গিতেছে। সর্বস[ধারণের 
মনোরঞ্জনের জন্ত গ্রস্থখানিতে কয়েকখামি রঙ্গীন ছবিও প্রদত্থ হুইয়াছে। 
আমর! মনে. করি, ভক্ত ও ধর্শপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রস্থখানি প1ঠ করা 
উচিত। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট । টাকা প্রকাশ ওর! টচত্র ১৩৩০ | 

বীরভূমবার্। বলেন £- 
“শ্রীকৃষ্ণ” প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ইহাতে ভগবান্ শ্রীকফ্চের প্র্গ ও মথুরা- 

লীলার বর্ণনা ও শাস্্ম বর্ণিত বর্ণনার বিশদ সমালোচনা আছে। গ্রন্থকর্তা 
শ্রীযুক্ত মন্থনাথ নাগ। গ্রন্থকর্থা ভূমিকায় বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের জীবন-চবিত 
লিখিবাব ইচ্ছা তীহাব বলব্তী থাকিলেও বিষয়ের গুরুত্ব নিবন্ধন। তিনি এ 

ছুরুহ কাধ্যে হাত দিতে প্রথমে সাহসী হন নাই শেষে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াই 
এ কাধ্যে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। আমরা হিন্দু, একথা পূর্ণভাবে বিশ্বাস না 
কবিয়া থাকিতে পাবি না। এরূপ ঘটনাও আমাদের অনেকেব মধ্যে বিবল 
নহে। গ্রন্থথানি ধর্শভাবে বচিত, ভক্তির আ্রোত গ্রন্থের মধ্যে বহিয়া গিয়াছে ! 

আজকালকার এই বৈজ্ঞানিকযুগে গ্রন্থকার যে ভাষার মুখে নিজেয় হৃদয়ের 

ভক্তি বাহির করিতে পাবিয়াছেন, ইহাতে আমর! আনন্দিত হুইয়াছি। 
এই গ্রন্থ রচনার উপকরণ যোগাড় কবিতে গ্রস্থকাবকে অনেক শাস্তগ্রস্থ 

অন্থুণীলন কবিতে হইয়াছে । সেই সমস্ত শান্্রগ্রন্থেব সমালোচনায় মন্সথ বাবুর 
বিচার শক্তির নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। 

গ্রন্থেব ভাষা ভাল; আধুনিক নব্য ফ্যাসানের আদর গ্রন্থকার করেন নাই। 

সহ সরল কথায় বর্ণনা মহিলাদেরও বোধগম্য হইবে । বইখানি ছবিতে ভরা । 
ছবিগুলি দেখিলেই শ্রদ্ধা হুয়। আজকালকার দিনে এমন ধরণের পুস্তকের 
বহুল প্রকাশ ও বন্ল প্রচার হিন্দু সাজের পক্ষে যে উপকারী তাছাতে বনে 
নাই। আমর! মন্মথ বাবুর শ্শ্রীকফের”, অপরথণ্ড দেখিবার অন্ত উৎন্গুক 

রহিলাম। বীরতৃমবার্ত। ৮ই বৈশাখ ১৩৩১। 
থুলন! বলেন ৫-- 

' শরীক (চরিতামৃত) ব্রজ ও নথুরালীল! একত্রে। মেদিনীপুর-ছিতৈবী 
সম্পাদক প্রীমন্মঘনাথ নাগ কর্তৃক প্রবীত।- মূল্য ২২টাকা, বাধাই ২* টাকা । 
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দীযকাদীগা হছ। ওাত্িশ্বাম-+মেদিদীপুর হিতৈবী কার্যালয়, গেনিনীগুর। 
"ইহা! সচিত্র (করেছটী মনোহর দীন ছবি” সমুিত। ) ছাপ ও 'কাগ 
উত্তম। ভাগবওপুরাপ, মহাভারত প্রভৃতি হটতে "ভ্রীরফেরে$ঠধুষ় জীবনী 
সম্বগিত। প্রীক্কের' জীবনী লেখা হালাব্য কার্ধ্য। লেখক বেশ: প্রাঙ্জল ভাষার 
নানা উপুক্ষখার দ্বারা লীগ! পবিস্টুট কার্যে প্রশংলাতীত কৃতিত্ব প্রদর্শন 
ফরিয়াছেদ। আমাদের বিশ্বাস এমন মধুষয় চরিত এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় 
নাই। .ধিনি একবার পাঠ করিবেন, তিনি পুনঃ পুনঃ পাঠ ন! করিয়া পরিতৃপ্ত 
হইবেন না? শুধু, লেখক হিসাবে নহে, রৃষানুধ্যান লাধনা হিলাবে লেখকের 
প্রাণের কথার মুল্য অপগ্গিসীম। তাগতত পুন্নাণাদির গভীর ভাব ভাষার ঘাহ! 
সহজে রলগ্রহ হয় না, ফেখক প্রাঞ্জল ভাষায় তাহাকে সাধান্বণের উপাদেয় 

করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞত| অর্জন করিয়াছেন । ফলতঃ ভাগবত শুরাণাদির 
বিশালক্ষেত্র হইতে বিপুজকর্ম্মা, অপুর্ব প্রেমময়, অদ্িতীয় বাজনৈতিক, কঠোর 
শানক, অপরিসীম! জানতন্ববেত্। শ্রীরূফের জীবনী স্ধলন করিয়া লেখক তত, 
সাধক, বৈষ্ণব ও ভত্ববিদগণের আশীর্বাদ লাও করিয়াছেন। 

খুলনা! ১১ই বৈশাখ ১৩৩১। 

ঠ. ফরিদপুর হিতৈধিণী বলেন £_ 
ভ্রীরুষণ £-_মেদিনীপুর হিতৈষী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্থনাথ নাগ কর্তৃক গ্রণীত। 

আমর! শ্রীকষ্চের কিন়দংশ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি । লেখক 
ক₹ফ-চরিত সব্ব্থীয় গ্রন্থাদির যে বিশেষ গবেধণ। করিয়াছেন, এবং উক্ত গবেষণার 
কল যে তাহার জুলেখনীতে বিশেষ পরিশ্ছুট হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ 

নাই। | এ 

পুতনা রাক্ষমী যাহার্দিগের দ্বারা আজকাল হৃতিক! গৃহের ব্যাধিবিশেষ 
বলিয়৷ আখ্যারিত হয়, গ্রন্থকার বাঙ্গচ্ছলে তাহাদিগের বখোপধুক্ত উত্তর 
দিয়াছেন। . 

"রিকফে ভগবানের বালাখেলা, বাঙগালীলা, গৌধর্ঘন ধারণ প্রন্থৃতির 

্যাত্যা বিশষ চিত্ত. পৃ নগজাবীদী... 








